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Darbininkai Visų Šalių» 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re- 
I

težins, o JšlaimČsit 
Pasaulį! . ”

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Kiekvienas “Laisvės” drau
gas, be abejonės, bus “Laisvės” 
bendrovės tradiciniame meti
niame koncerte, kuris įvyks 9 
d. gruodžio Arcadia Hall. Kiek
vienas muzikos mylėtojas ir 
bepartyvis žmogus taip-pat bus 
su mumis metinėje dienraščio 
šventėje.

Rengkitės į ją! Kalbinkite 
savo draugus būti šventėje, šių 
metų koncerto atrakcija bus 
pasirodymas devynių rusų dai
nininkų.

Ir vienas rusas padaro furo
rą, o ką jau sakyt apie devy
ni us.

žmonės iš Pennsylvanijos ir 
Connecticut jau rengiasi 
certa.

į kon-

Išrodo, kad ant laivo 
ris” žuvo ir Literatūros 
gijos knygų siutiniai.

“Vest- 
Drau- 
' Buvo 

siųsta keli šimtai egz. d. R. Mi-
zanps knygelės apie Argentiną.

To siuntinio mums slaugiau
sia gaila.

Nuteisė Komunistą ant Suareštavo Trejo, Obregono
Ik f v i <1 1 UI • ° 1

14 Metų į Kalėjimą Nužudymo Suokalbininką

ATHENS, Graikija.—Za- 
phiri Coussies, komunistas, 
kuris buvo valdžios kaltina
mas bandyme nužudyti ad
mirolą Kondouriotos, Grai
kijos prezidentą, metai lai- 

jko atgal, tapo nuteistas ant 
'14 metų į kalėjimą; prie to 
dar ant trijų metų nuteis
tas už nešiojimą ginklo ne- 
legališkai.

Bet prieš jį nebuvo tik
rų įrodymų, apart tų, ką 
suteikė provokatoriai ir šni
pai. Jo nuteisimas šukele 
didelę protesto bangą tarp 
darbininku, v

Iš Montrealio man rašo, kad j 
d. R. Mizaros prakalbos davė j 
gerų pasekmių. Dabar Mon- 
trealy susiorganizavo net mūsų 
choras. Tai labai gerai.

Dienotvarkin šiuo žygiu rei-

Pasako, Kodėl Neįleidžia
Sovietų Atstovų Amerikon

BERLYNAS.— Čia Jung
tinių Valstijų generalis kon-! 
sulas Carlton Bailey Hurst 
pranešė, kad jis atsisakė iš-

ketų .padėti punktą apie suor- j duoti vizą V. Ossinskiui ir
ganizavimą Darbininkių Susi
vienijimo kuopos.

“Vienybė” mano, kad aš esu 
nusistatęs prieš sodžiaus ūkio 
komunų, sov-chozų ir kol-chozų 
organizavimą Sovietų Sąjungoj. 
Nieko panašaus. Tuo 
aš kaip tik parašiau 
į kriaučių “Darbą.”

Kam aš nepritariu, 
kad amerikiečiai organizuotų 
komunas ir vyktų SSRS.
sų* žmonių bėgimais į ŠSRS. 
silpnintų mūsų judėjimą Ame
rikoje ir stiprintų tokius atža
gareivius, kaip vienybiečiai.

klausimu 
straipsni

tai tam,

Visas Chįcagos lietuviškas 
socializmas (Grigas, Gugis, Jur
gelionis) buvo atsibaladojęs 
New yorkan j Susivienijimo 
štabo susirinkimą, kad sustip
rinti savo bloką su liberalais ir

• vienybiniais fašistais. “Tauta” 
už tai numetė jiem ėdalo ir la
kato. Jurgelionis, pralaimėjęs 
su Smithu, gavo kompensaciją. 
O brolis Gugis, laimėjęs su

• Hooveriu, galės dar geriau 
šaukti, kad dabar prosperity 
gadynė.

Ar galima piktintis del to 
katastrofiško subyrėjimo lietu
viško socializmo? Aš bent, ne
sipiktinu. Tai yra visiškai nor
malė evoliucija.

jo draugams del to, kad 
Ossinskis yra veiklus narys 
Komunistų Internacionalo 
Hurst sakė, kad jis neišda
vė vizos prisilaikydamas 
Valstybės Departmento in
strukcijų.

Ossinskis su M. Miešlauk, 
vice prezidentu Sovietu 
Augščiausios Tarybos, ir A 
Scheinmann rengėsi važitto- 

Mū- ti į Ameriką biznio reika
lais... Pastarasis dabar lab"' 
serga Berlyne. Ossinskis ir 
Miešlauk veikiausia vieni 
du būtų važiavę, jeigu būtų 
gavę vizas.

Sakoma, dabar Sovietai 
prašys General Motor Kom
panijos prisiųsti savo atsto
vus į Berlyną ar Maskvą 
pasitarti del budavojimo au-

/ • ‘
60 Lodzės Streiko Vadų 

Sugrūsta Kalėjimai!
VARSA V A.— Todėl, kad 

jie dalyvavo tekstiliečių 
streike, 60 streiko vadų Pil
sudskio valdžia apkaltino 
“tėvynes išdavystėj,” pasi-

MEXICO CITY.— Perei
tą ketvirtadienį Tuxtepec 
Oaxaca valstijoj, tapo su
areštuotas Manuel Trejo y 
Morales, kuris darė suokai- 7 J

bį nužudyti Obregoną. Jis 
davė užmušėjui Torai revol- priešinime ir laužyme įsta- 
verį, kuriuo pastarasis nu- tymų, ir už tai sugrūdo juos V — Z'N ! V I • 1 t — • • * •. - - — — j--------------------- —

šovė Obregoną. Po žmog-įį kalėjimą.
Tarp kitj sekami streiko 

iman:.
Chaim Heder m an ant 15

žudystės jis pabėgo ir pasi-J 
slėpė. Buvo manyta, kad vadai nu te 
jis pabėgo į Jungtines Vals
tijas, o iš ten išvyko į Eu- metų kalėįjiman; Sygmund

Kalihski ant 9 metų; Or- 
kent 'ant 6 įlietų.

ropą.
Jį suareštavo Tuxtepee 

miesto policijos viršininkas 
kuris pažino jį iš paveikslo. 
Buvo padėtas į vietos kalė
jimą, o vėliaus tapo čia at
gabentas. /

Manoma, kad dabar dar 
daugiau bus iškelta faktu, 
apie Obregono nužudymą.

Užmušėjas Torai, nuteis-i 
| tas sušaudymui, ir minyška | 
! Concepcion prašė čia augš-1 
čiausio teismo panaikinti jul 
bausmes. Teismas svarsto 
jų apeliaciją.

ApgavystėSkuIptūromis
Išnaudodami Skulptorių Su

sikrovė Milionus Dolerių

Sumušė Streikierius
PĄTERSON, N. J.— Trys 

stfeikieriai tapo labai su
žeisti, kuomet juos užpuolė 
ir sumušė Karl Miller Silk 
Kompanijos navininkas su 
savo trimis sūnumis. Jie 
buvo apsiginklavę lazdomis 
ir gelžgaliais. Streikierių 
tarpe buvo daug senų vyrų 
ir moterų.

Sumušti yra Harry Kara- 
shian, Charles Balish, senas 
darbininkas, ir Louis Habid.

Mušeikos tapo suareštuo
ti ir sulaikyti po $1,000 
kaucijos kiekvienas. .

pdblUxi LI Utl D LL CUI VUJllIl.U <XU* m • 0- »
tomobilių dirbtuvės Rusijoj.; ZmOgllS i UTĮ

Tačiaus manomu kad: . aT • iz ’ i n j-** 
Miešlaukui veikiausia bus INetllfl MF Ja radSti
išduota viza, ir jeigu gau
tų, tai sakoma, jis vienas, 
keliautu Amerikon.

Ukrainoj Suimta 40 Banditų
KOROSTEN, Ukraina.— 

Apskrities teismas nuteisė 
nužudyti aštuonis iš 40 ban
ditų; kurie nesenai papildė 
eilę užpuolimų ir žrhogžu- 
dysčių. Likusieji gavo įvai
rias kalėjimo bausmes?

Drg. Mislinčius rašo krisluo
se: “tai prie kokio absurdo 
žmonės prieina del politikos.” 

Tai plonas priminimas apie’ 
labai storą dalyką. Išvada per
daug plati ir visai neteisinga, į I ■ ' —-------------- —

- - — 1 Užpuolė Vilkai

Ottawa J Kanakla.— Vilkai 
užpuolė farmerius, gyvenan
čius : Gatineau j, kalnų srity. 
Toj apielinkej vilkai jau ne
mažai išpjovė avių ir kar
vių; •

Dabar medžiotojai orga
nizuojasi šaudyti vilkui

, Sovietų Laivas Pavojuj

Portsmouth, Anglija. — 
Sovietų aliejaus gabenimo 
laivas Neftesyndikat šešta
dienį pasiuntė pagelbos šau
kimo signalus — SOS. 
Praneša, kad randasi apie 
St. Catherines Point. Suge
dus vairo mašinerija.

nes čia užatakuota “visa politi-; 
ka.” Pietiniai politikieriai ėda
si del atgyvenusių savo amžį 
tradicijų, kurioms ateitis—ka
pai. i
10 drg. Mislinčius tąip fleg

matiškai susisietojo del1 politi
kos, kaipo Vanity Fair!

Antra pastaba: keturių kris- 
lių niekad neužtenka vienai 
špaltai užimti.

liberalųMenkenas liepia
“Nation’ui” varyti.per šerengą 
visus darbo vadovus, įskaitant 
ir komunistus. Visi jie, mato
te, negeri. Liberalizmo sute
mose viskas išrodo /pilka, net 
raudonoji spalva. Lygint revo
liucionierius su esamos tvarkos 
šulais gali tik tie, kurie,nei* pa- 
mislyti nenori apie naują vi
suomeninę tvarką.

Londonas.—Bedwas, Mon
mouthshire, užsidarė ang
lies kasykla; 2,30u darbinin
kų neteko darbo.

Londonas. — Penk tądien1’ 
įvairiose * dalyse Anglijoj 
nuo audros žuvo penki as
menys.

Coolidge M, kad Senatas^DAR V1S TVIRTINA, BŪK VESTRIS
Uzgirs Kelloggo raktą n

WASHINGTON.— Prezi
dentas Coolidge, kaip penk
tadienį paskelbta jo vardu, 
tikisi, kad senatas užtvir
tins Kelloggo “taikos” pak
tą sekančioje sesijoj.

Jo nuomone, nėra reikalo 
pridėti jokių rezervacijų 
prie to pakto. Coolidge sako, 
kad pačiam “taikos” pakte 
yra apsaugos, reikalingos 
apsaugojimui Jungtinių 
Valstijų teisių ir interesų. 
Del to esą nereikia jokių iš
lygų prie jo pridėti.

Coolidge sako, kad paktas 
neturįs nieko bendro su 
kreiserių būdavojimo pro
grama ir jis tikisi, kad dis
kusijose senate nebus su
jungta pakto klausimas su 
patiektu kreiserių bilium.

Priėmė Algų Pakėlimą
Sutinkant Daugiau Dirbti

NEPTUNE CITY, 
— Halsey Poland 
Hawthorne Avenue 
stubą, bet neturi vietos kur 
ją padėti — neturi loto; Lo
to savininkas - nesenai išga 
vo iš'teismo įsakymą, kad 
stuba būtų prašalinta nuc 
jo loto. Poland nuo loto 
nukėlė ją ant.gatvės. Dabar 
miestas reikalauja, kad j ir 
ją prašalintų nuo kelio, o- 
jis neturi vietos, kur ją pa
dėti. v '

nub 
turi

350 Spaustuvninky
Sustreikavo Albany

350 spaustuvhinkų sustrei
kavo penktadienio vakarą. 
Streikas paliečia1 kelių laik
raščių spaustuves.

Jų sutartis išsibaigė kiek 
laiko atgal ir buvo vedamos 
derybos su darbdaviai^ pa
darymui naujos sutarties. 
Ęarbininkai reikalavo 45 
valandų darbo savaitės ir 
phkęlti algas po $1 į savaitę 
kiekvienais metais per Tris 
metus. Darbdaviai nesiti
ko išpildyti tuos reikalavi
mus. * i

. Londonas.— ‘Anglijos val
džia tvirtina, kad ji neda
ranti sutarties su Japonija 
bendranf imperialistiniam 
veikimui Chinijoj.

MILAN, Italija.— Dabar, 
paaiškėjo čia, kad daug 
neteisingų skulptūriškų da
lykų čia parduota vietoj is
toriniu iš aštuoniolikto 
šimtmečio. Ta apgavystė 
paaiškėjo, kuomet nekurtos 
skulptūras buvo pasiūlytos 
parduoti Frick muzėjui 
New Yorke, o muzėjus pa
siuntė savo ekspertus į Ita
liją tyrinėti. ? '

Pasirodo, 'kad tuojaus po 
karo Tuscano skulptūriškų 
daiktų pardavėjas ir dailės 
dalykų pardavėjas šusipazT?' 
no su jaunų skulptorium, 
kuris buvo sugabus pamėg
džioti senuosius dailininkus 
skulptorius ir padarydavo 
stovylaites su charakterin
ga senovės stovylaičių spal
va. Jie suplanavo išnaudo
ti gabųjį skulptorių savo 
naudai; jie pardavinėjo jo 
darbus,’ kaipo tikruosius 
keturiolikto ir penkiolikto 
šimtmečio kūrinius. Nieko 
nesakė apie tai pačiam 
skulptoriui ir abu’jiedu su
sikrovė didelius turtus, jį 
išnaudodami.

Bostono ‘Muzėjus nupir
kęs nemažai tokių kūrinių, 
kaipo senoviškų. Stovyla, 
kurią ekspertai pripažino 
kaipo genijaus kūrinį, pa
teko į New Ybrko' muzėjų. 
Stovyla “Panelė Švenčiausia 
ir Kūdikis,” priskaitoma 
garsiam skulptoriui Giovan
ni Pisano, pateko į muzėjų 
Clevelande. Ir tik, kuomet 
stovylos buvo pasiūlytos 
Frick Muzėjui, New Yorke, 
ir jo; ekspertai nuvyko į j zonų 
Italiją, tapo iškelta į viršų Imjške jaunoms mergaitėms, 
apgavystė. \ / j ■ ----------------- -

Tiems ekspertams stovylų CARO' PUSBROLIS AT- 
pardavėjai pasakojo, kaip 
jie “suradę” “senovišką” 
stovylą, kurią , jie nori
Frik Muzėjui parduoti.

Po to jaunasis skulpto
rius, kuris vos tik.'mizerną 
pragyvenimą uždirbdavo, 
iškėlė į i viršų apgavystę 
Aprobuojama, kad iš jo dag

tie du biznieriai pasida- 
sau suvirs $2,175,000.

CHICAGO. — Traukinių 
darbininkų ir konduktorių, 
unijos vadai sutiko priimt' 
algų pakęlimą ant šešių ir 
pusės*nuošimčių ir sutiko 
priimti darbdavių taisykles 
sulig kurių darbininkai pri
valo atlikti daugiau darbo.

Tas paliečia 42,000 darbi
ninkų ant 55 gelžkelių va- 
karinčse,,gaišti jose., 
^fean^rni^kaWeilralavo ps 
kelti algas ant septynių 
pusės nuošimčių.

pa
ir

Žvėriškas Darbas
30PALANGA.— Spalių

nakties metu, Birutės 
miške, vietos eigulio sūnus 
Vladas Butkevičius išžagino 
mergaitę važiuojančią į 
Klaipėdos turgų. Gydyto
jui apžiūrėjus be išžagini
mo raą^a, kad sumušta, ir 
žvėriškas darbas atliktas

patalpintas

d.

Kaltininkas
Bajorų kalėjime.*

Kaip dabar žiūrės miško 
administracija į tokį savo 
tarnautojo lizdą, iš kurio 
kilę * paukščiai, trys mėtai 
atgal iš miegančiu pakely 
žmogaus pavogė dviratį. 
Tėvas padėjo jiems slėpti, 
biWo teisiami ir pripažinti 
kaltais. Apie Butkevičiaus 
elgesį buvo rašyta laikraš
čiuose. ' U(ogį ir grybų se- 

i baugu dirbančioms

VYKSTA AMERIKON

bo 
re

P

KETURI ŽUVO

PRAGUA, Čekoslovaldja, 
— Nymbūrke, Pragos prie
miesty, tavorinis traukinys 
susikūlė į pasažierinj trau
kinį. Keturi asmanys žuvo* 
ir apie 30 sužeista. Astuo
ni iš sužeistųjų randasi blo- 
goj padėty. . .17 į

PARYŽIUS. —’ Didysis 
kunigaikštis Aleksandras, 
pusbrolis ir švogėris caro 
Mikės, kurį Rusijos darbi
ninkai pasiuntė pas Abrao
mą, penktadienį laivu Le
viathan išplaukė į Jungti
nes Valstijas, kur jis sakys 
kontr-revoliucines prakal
bas apie Rusiją.

Per kelis metus tas caris- 
tas gyveno Paryžiuj.

Nuskendo Anglijos Laivas

Capetown, Pietų Afrika.
— Pranešama, kad pas Af
riką nuskendo Anglijos lai
vas Cariboo. Laivo .žmones 
išgelbėjęs Anglijos laivas 
Windsor, Castle.

Vienas iš Pečkuriy Užginčiji a Tai; Sako, kad Jis ir Jo' 
Sandarbininkai Buvo Prie Darbo, Kol Tik Galėjo ■! -

---------  JINEW YORK.— Penkta-■ vandenį ir plaukiau toHaų, 
dienį, Prekybos Departmen- 1
to vedamam tyrinėjime lai
vo Vestris nuskendimo prie
žasties, muitinėj, vyriausias 
to laivo inžinierius Adams, 
kad pateisinti laivo virši
ninkus ir kompaniją, tvirti
no, būk negrai pečkuriai 
buvę sukilę 10:30 vai. pir
madienio rytą, už kelių va
landų pirma laivo nuskendi
mo.

Jis pasakojo, kad jis nesi- 
griebęs revolverio versti 
juos prie darbo. Eakė, kad 
buvo jo užduotis tą padary
ti, ir jeigu jis būtų tatai pa
dalęs, tai būtų buvę užtek
tinai garo boileriuose del 
pumpavimo vandens iš lai
vo; esą, laivas būtų išsilai- 

Ikęs ant vandens iki būtų 
atvykę į pagalbą laivai. 
Adams aiškino, kad jis tu
rėjo revolverį savo kajutoj, 
bet “neturėjęs kulkų.”

Tokią pat pasaka nupasa
kojo ir vyriausias laivo ofi- 
cierius Johnson pereitą tre
čiadienį, kuomet buvo klau
sinėjamas; ir jis visą kaltę 
verte ant negrų 'darbihiriTų; 
kurie, kaip prokuroras 
Tuttle ketvirtadienį pareiš
kė. ne tik nėra kalti, bet dar 
didvyriškai pasirodė gelbė
dami žmones.

Negras Boxill, pečkurys^ 
po prisieka .paliudijo, kad 
jis ir jo sandarbininkai bu
vo prie savo ‘darbo tol, iki 
vanduo pečkurystės vietoj. 
taip augštai pakilo, kad nei' 
inžinieriai, nei pečkuriai ne
galėjo ten ilgiau būti.

Prekybos ministerio pa- 
gelbininkas Walter F. 
Brown penktadieni pasikal
bėjime su laikraščių repor
teriais aiškino savo teoriją 
apie laivo nuskendimo prie
žastį. Jis sakė, kad išpum- 
pavimas vandens iš balasto 
tankų dešiniajam laivo šo
ne, kas .buvo padaryta ma% 
nant, kad bus atitaisyta lai
vo pakrypimas, tikrenybėj 
padidino laivo . pakrypimą. 

I Jis šakė, kad balasto tankos 
buvo žemai laive ir kuomet 
iš jų vanduo buvo išpum
puotas, tai pasekmės buvo 
tokios, kad žemesnė laivo 
dalis žymiai pasidarė leng
vesnė; ir del tų t laivas dar 
labiau pakrypo ant šono.

• Lionei Licorish, megrAs 
kvatermeisteris,, buvo klau
sinėjamas prokttrpro Tuttle. 
Jis skaitomas didvyriu; jį 
pasigavo teatrų kompanijos 
ir dabar naudoja teatruose 
patraukimui publikos. Jis 
teatruose pasirodo ant sce
nos ir pasakoja, kaip jis iš
gelbėjo 20 žmonių. Proku
rorui 'Tūtele į\ jis sakė, kad 
jis mažai galųpasakyti apie 
laivo ^nuskendimo priežastį, 
bet gali papasakoti, kaip jis 
gelbėjo žmones. ,

Iki 1:30 vai. dieną, už va
landos prieš Vestris nu
skendimo, Licorish buvo 
prie savo darbo. “Skęstant 
laivui, ” sakė jis, “aš nusilei- 
džiau laivo šonu, šokau į

bijodamas, kad nebūčiau 
vandens nutrauktas su l&L 
vu. Kuomet aš paplaukęs 
pasižiūrėjau aplink, laivas 
jau buvo nuskendęs.” ;w

gelbėjo 20 žmonių.

Bulgarijos Valdžia 
Pasiuntė Kariuomenę

Prieš Michailovą
SOFIA, Bulgarija.—Penk

tadienio vakarą Bulgarijos 
valdžia pasiuntė kariuome
nę į Petritch miestą bandy
ti sugauti Ivan Michailoyą, 
vadą karingosios makedo- 
niečių organizacijos. Ka
dangi jis griežtai atmetė 
valdžios ultimatumą, tai ; 
manoma, kad jis nepasiduos 
be didelio mūšio.

Makedoniečiai kovoja už 1 
atskyrimą Makedonijos nuo 
Bulgarijos.

Bulgarijos valdžia- penkta
dienį pasiuntė Michailovui ... 
TtRihlatūjTią, įsakydama jūm * 
perstoti vesti 5 teroristinę 
kovą ir išsižadėti maršavi- 
mo ant Sofia, Bulgarijos i 
sostinės. 'Michailovas atsa
kydamas pareiškė, kad fe- 
deraliniai Bulgarijbs val
džios nariai • užsitarnavo | 
nužudymo; išvadino juos I 
didžiausiais Makedonijos

• {liaudies priešais. Gavus to- 
|kį atsakymą, valdžia davė 
įsakvmą jį suimti.

Užsienių reikalų ministe- 
ris Athanase Burov penkta
dienį oficialiai parlamente ’ i 
pripažino, kad Bulgarijos 
valdžia yra bespėkė sukriu- 
šinti revoliucini judėjimą. 
Burov vra labai priešingas 
makedoniečių nacionalisti
niam judėjimdi.

1

Kapitalistai Siūlo Augštas 
Vietas Prez. Coolidge’iui

WASHINGTON.—- Prezi
dentui Coolidge siūlomos 
riebiai apmokamos vietos. 
Jas siūlo įvairios kapitalisti
nės korporacijos, jų tarpe j 
Amerikos Telefono ir Tele- ; 
grafo Kompanija, Amerikos I 
Petroleum Institutas, Ver- Į 
mont Apdraudos Kompani
ja, ir kelios kitos. Coolidge 
pareiškė, kad jis dar nėra j 
nusprendęs, ką jis veiks pa
sitraukęs i^ prezidento vie
tos. Veikiausia pataps ko- | 
kios nors korporacijos pre- I 
zidentu. i

Shanghaj us. — Generolas 
Feng Yu-Hsiangas uždrau
dė suspaudus laikyti mote
rų kojų pėdas Honan, Shen
si ir Kansu provincijose, ku
rias jis kontroliuoja.

Bradford, Anglija.— An- i 
glijos' i tekstilės pramonės H 
viešpačiai planuoj a nukapo- J 
ti darbininkams algas. 3
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Besarmačiai

j ieškojimo

proto bankrūtas
mas

•Iš hudso

Jeigu kas

iioruok!

į rašyti 
:ad, gir-

nusitęstų, nešdamas 
didesnius aukso kal-

gyvenimo 
pablogėję*, 
kaį ąlį?o£

? Ai'___

Naujas Laikraštis 
Brazilijoj.

Kur Tiedu Kunigai 
Mušėsi ?

naujų pačių, naujų vyrų. Ir 
vėl imąs šeimynų arc|ypio dar
bo. “Iš jų darbų pažinsite

eš. ,Ąr nevertė 
pie' švMMesį jsi- 
bent įašihųdpia-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

purkšia 
gyveni-

Gavome porų
“Garso”,
Lietuvių Brazilijoj” organo, 
kuris leidžiama* San Paulo 

Tai berods liaudi-

sa “Vilniai”, kad jis kalbė
josi su Užrubežinės Spau
dos Kontrolės Komisija 
SSSR, kuri pareiškė, jog 
Amerikos Baltrušaitienės 
kvailelių leidžiamam “Ai
dui” jau 6 mėnesiai Sovietų 
Respublikos durys uždary
tos. Tai del to, kad jis nie
kina ir purvais drabsto 
Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijų. z

juos.
Jei kunigams rūpėtų pasa

kyti tiesos žodis, tai jie prie 
tos pastabos būtų -pridėję 
sekantį laiškai iš Lietuvos

švaresnio darbo? Julius 
Janonis (Vaidilos' Ainis) 
buvo revoliucionierius-kovo- 
tojas-bolšęvikas. Tai pir
masis ir 'geriausias lietuvių 
darbininkų poetas. Tai di
delis neapkentėjas buožijos 
ir visų išnaudotojų. Jo raš
tus mes platinam, jį ger- 
biam. Bet tax pati “Tėvy
nės? redakcija prie kiekvie
nos progos krykštauja, kad 
mes platinam ne dailiųjų li
teratūrų, ale “komunistinį 
šlamštų?’ Akyregyj to, ji 
nesisarmatina -puoštis dar
bininko poeto raštais!

Tikras 
pas sanSariečius!

raguočių gyvenimą 
palieka savo pačių su vaike
liai?, pasiima svetimo moterį, 
kurią vadina savo pačia; kuri 
tėra jo paleistuvė. Arba, mo
teris paliekaįsavo vyrą /su ’vai
kais, prisimeta prie gyvanaš
lio, kurį skaito sąkro Vyru,.tik
renybėje jis tėra jos paleisty- 
vis. Poryt. ir vėl Jie ieškosi ponia išVafžldvęs į '-ir

tenai miške ją pasmaugęs, Bu
vo tardymas ir jį kaipę ktiųi- 
gą, tai reiškiu dvašįškąį žmo
gų, 'riepatalpino taip/ kaip 
kiekvieną paprastą pilietį ka
lėj iman, o laiko visai liuosai. 
Be to, dar ir laikraščiams' už
gynė ką nors apie 

, motyvuodami tuomi;
di, nekaltų žmonių garbė ne
nukentėtų.
Tai matot, koki tie bedie

viai blogi, o kunigai geri! 
Bent dabar kunigų laikraš
tis tūrėtą šitų naujienų 
paimti; ir persispausdinti 
savo skiltyse, pridedant 
prię-Yę kacMr tų patį posų- 
kį' ' J4 ’(kunigų) dai’BtJ 
pažinsite juos”! ’ ' ,

Didžiu 
moję tekstilinės industrijoj 
miestas. . Tačįiįįus 
sulygęs sunkiai y 
Draugai ąkundė^H 
visiškai šų 
vis kapojąthdš. . “bbąii,” 
senesnio gpžiauįs/aniėįto^u; iš 
darbų, oį*w ^ętdįįmąm^iaųi- 
nesni,' šųtJpkRtįJ JlfbtFT^ pi
giau. 1 (Organizacijos-unijos 
nesiranda. Lietuvių darb. pa
dėtis neskirtįngęsną už 'kitus. 
Palaikomos mūs- organizacijos 
ir man rodosi, kad ’čia' randa
si nemažai veiklių draugų, ku
rie atatinkamai rūpinasi visais 
mūs darbuotės klausimais.

HUDSON, Mass 
hiečių, m'anau, turėtų pasimo 
kinti ne vienos kolonijos drau 
gai, kaip . veikti, kad dar 
baš būtų pasekmingas- Liętu

. Y • J ' -I—--. - m zs -v» /! A*' Vv

mieste
n i n k i š k o s-s o c i a 1 d e- 
molęratiškos krypties laik
raštėlis, nors savo tikrojo 
veido dar^ neparodo. Kalba 
apie darbininkus, organiza
cijų, bet neaiškiai, ūkanotu 
tonu, Pav. num. 6-tam tel
pa įžanginis straipsnis po 
antrašte “Organizuokimės.” 
Redakcija nurodo, kad 'Bra
zilijoj randasi visų eilė lie
tuvių organizacijų, kurių 
vienos iš jų /turi užsibrėžu- 
nios netinkamus tikslus, ki
tos, “kad nors jų tikslai gra-

numenų 
Susivienijimo7

mi niekAs nesiskaito 
liaus, jeigu tokie žmonės jam 
perdaug pradeda skerėČiotis ir 
jie skaitosi mūsų organizacijų

viena 
vai- 
Bet,

jaus persikelia j spaudą ir 
paskui tose kolonijose užver
da tikra marmaliene. Tokių

todųj klesipę
Reikia pasirūpint, kad 

eležiniai Vilkai”, nė “Bal- 
tirgai”, nė kitos panašios

dentas Greenas 
pitalistus, kad atėjus 
rui, jie pelnytųsi su 
miyra. Nes, kitąip, 
“piliečiai,” piktinasi 
kai ir nenori remt

mus nuo masių ir nuo
Tik masinė

Iš kitos pusės, kaip, jau mi
nėjau, yra labai gerų drdugų 
ir draugių, nuoširdžiai vei
kiančių, bet nepasiduodančių 
tiems ar toms, kurie linkę prie 
peštukizmo, prie 
kabliukų. Į visą tai jie sten
giasi atsakyti. Kovoti su jais 
atsakinėjimu, tai pilti į ugnį 
aliejų, kurti didesnį gaisrą, 
kuris, paskui neša mūsų judė
jimui blėdį.

Yra tam tikri specialistai, 
kurie, pamatę ypatos rankraš
tį, tuoj aus pasako visą jo po
būdį, visus palinkimus. Aš 
prie tų specialistų nepriklau
sau. Bet jeigu žmogus para
šė vieną, korespondenciją, tai 
jau iš jos turinio tuojaus gali 
Šprfsti maždaug ir jo pobū-' 
dį. > llTokie žmonės, rašydami 
koresponaėncijas apie įvairius 
dalykus, niekad neiškenčia nė 
gnibtelėję kitų. Dažnai jie 
daro, tą labai gudriai, užmas-1 
kuotai, bet visgi tą jų gnaib-l 
čiojimą matai. Iš tokių žmo
nių niekad negali būti gerų vi
suomeninių veikėjų. Jie. pri
klauso prie peštukų ir draugi
jose^*! augiausiai tuomi užsii- 
ma.'bijie mažai veikia, bet už 
tai paskui randa priekabių 
prie tų, kurie veikia. Aš ga-j 
lėčiau įvardyti kiekvienos ko
lonijos tokius žmones, bet ne
matau reikalo* Jie nepataiso
mi. Jie tokio pobūdžio. Dau
gelis jų turi pasitenkinimą, 
kad sukelia lermą, ginčus ir

pelnininkavimas nu
šviečia bent daliai darbininkų 
ir fąrmerių tą tiesą, jog patrio
tizmas yra priedanga pasku
čiausių niekšų. Todėl tokie ka
pitalistinės tvarkos ganytojai, 
kaip fašistinių legionierių va
dai ir Darbo Federacijos prezi- 

mokina ka
ki tam ka- 
saiku, su 
piktinasi 
darbįnin- 

karo tiek, ninkai ir s.-d. sudaro bendrą 
frontą, užtat ir kademų “Balto
jo žirgo” žygiai buvo ir bus 
nukreipti pirmiausia prieš ko
munistus ir visus kairiuosius 
darbininkus, varginguosius val
stiečius ir kareivius.

Komunistų Uždaviniai
Komunistu ^da,v/ny^ .są^yąy 

sų tęį’oristjnių fašistų prganizar 
cijų.ąugįfnu/r terpristinių ’ko
vos priemonių vartojimo didėji
mu pirmiausia išaiškint pla
čioms masėms tikruosius tų or
ganizacijų uždavinius ir tero
ristinių kovo s 
esmę

si ir jas remia. Vertėtų nepra
leisti nė vienos progelės, lei
džiančius surengti jas ateityje. 
Darbininkų būvio pasunkėjimas 
—bedarbės, algų kapojimas — 
stumia mases į mūs, pusę.* Jei 
tik būtų kas gerai veikia, Na
shua būtų galima sutraukti’-; 
daug darbininkų į mūs organi
zacijas. Tiesa, dalyj lietuvių 
darbininkų day prisimena baimė 
iš tų palmerinių puolimų, ku
riais buvo suareštuota nemažas 
skaičius nekaltų darbininkų. 
Tačiaus sustiprėjus judėjimui, 
ta baimė išnyktų, čia randasi 
didelis skaičius graikų darbi
ninkų, tarpe kurių randasi kla
siniai sąmoningų draugų. Ver
tėtų su jais lietuviams darbi
ninkams užmegsti artimiausi; 
ryšiai varymui pirmyn darbo 
tarptautine papėde. Tarpe lie
tuvių Nąshua randasi keletas, 
veiklių draugų ir gan sumanių. 
Tai pasireiškė iš • pačių prakaj- 
bų suruošimo ir rūpesnio 
padaryti pasekmingomis.

Visą, bėda našviečiams tame, 
kad neturi nuos&vių kambarių, 
svetainės. Nesenai- jie nusitarė 
pirktis laisvas kapjiies (ir jau 
nusipirko), nbrs vietiniai kuni- 
gai stato 
tų pagah 

Įsteigimą ’ 
,vimą paš

(tūpusį “Ląisvėj”* ir “Vii 
nyj”)< apie- pralotą Alsaus 
ką, vadą Lietuvos kunigų:

“Taigi dalykas tame.: - jis 
(Alšauskas) gyveno 
ponia' ir buvo jau keletą 
kų su ja prigyvenęs/. 
matomai, jau buvo ji jam nu
bojusi, todėl šiemet jis nu
sprendė . ją pašalinti sau : iš 
kelio: ' ' ' ■ * ’| V '/

Vieną gražią dieną jis su ta

kyti,. kad visi blogi, tik aš ca- 
ca, kad visi velniai,- tik aš 
aniuolas. Tuomet’ jau reikia 
ir apie save apsižiūrėti, ar tik 
vietoj aniuoliškų sparnelių nė- 
išdygo ragiukai ?

Užbaigdamas savo rašinį, 
dar sykį pakartoju, kad su to
kiais organizacijų nariais, ku
rie nori savo “aš” parodyti 
jieškojimu visokių kabliukų, 
non save iškelti tuščiais gin
čais, priekabiais, kovokimę 
tylėjimu, ignoravimu, negir- 
dėjimu ir dirbkime savo dar
bą. Tokis kovos būdas bus 
vienas geriausių ir naudin
giausių mūsų judėjimui.

Bet gal kas pasakys, k<ad 
tuomet jau negali būti ir jo
kios kritikos? O juk be kri
tikos negalima apsieiti, hes 
tuomet mūsų veikimas .gali iš
sigimti. . i

Taįp, šis klausimas svarbus 
ir sveika, rimta kritika m€isų 
tarpe labai reikalinga. Bet

n*iet‘pasirašyti savo pilną var
dą ir pavardę. Į tokią kriti
ką ir pašaliniai daugiau kreips 
domės ir su ja rimčiau skaity
sis. Slapyvardinė kritika skai
toma žmonių neteisinga ir į 
ją, kad ir teisingą, nekreipia- 
jna rimtos domės. Slapyvardį 
reikia vartoti tik ten, kur iš 
darbdavio ar kokios nors or
ganizacijos žmogui gręsia pa
vojus. Savitarpinėj kritikoj 
to negali būti ir todėl nerei
kia bijoti pasirašyti savo pa
vardę;. V. Paukštys.

Baltrušaitienės “Aidas 
tūlas" Gūdy- Neįsileidžiamas SSRS.

Rašytojas nuduoda di
delį patriotą ir nemaža; pa- 
šmeižia* bolševikus. Tačiaus 
Aavo straipsnio motyvams 
sunaudoja net tris .punktus 
Juliaus Janonio (Vaidilos 
Ainio) garsiosios dainos 
“Neverkit Pas Kapą”!...

Kodėl Jiems Baisi
Sovietų Tvarka?

Kodėl Lietuvos ir viso pa
saulio kunigija dantimis 
griežia prieš Soviėtų tvarką 
ir visais galais kovoja, kad 
ji neįsikurtų kituose kraš
tuose ?, Atsakymą rasite 
kad ir sekančiame d. Žalpio 
iš SSSR, pranešime, kuris 
tilpo chicagiečių draugų 
dienraštyj “Vilnyj”:

“Nikolajeve Lietuvių Koo- 
peratyvan atėjo popas su pso- 
lomščiku ir prašė, kad priimtų 
plytų dirbti. Paėmęs bačką 
pavežę kelias prisikrovęs plytų 
ir pasigyrė, kad galėtų gerai 
dirbti.- Pasižadėjo apsikirpti, 
apsiskusti ir sutoną pasidėti, 
jei priimtų kooperatyvam

“Amerikiečiai draugai ne
nori priimti popą savo būrin.” 
Lai įsikuria, daleiskim, to- 

^kik tvarka Lietuvoj, kur 
viskas- rymo ant darbštumo,; 
kur prieš tinginiauto jus ve-į 
dama kova, tai už metų ne' 
vienam jagamastčliui lėktų 
eiti kalbamo popo pėdomis. 
Del to. kunigija ir vyskupija 
palaiko fašistinį režimą ir 
persekioja revoliucinius dar
bininkus, kovojančius' už 
įkūrimą Sovietų darbinin
kiškos tvarkos.

Amerikonų Legiono koman- 
dierius, kalbėdamas suvažiavi
me Darbo Federacijos, New 
Orleahse, nupeikė lobininkus, 
“profitierius,” tai yra tuos fab
rikantus ir' verteivius, kurie 
perdaug plėšė valdžią laike pa
saulinio karo. Kaip samdyto
jai, taip ir darbininkai, sako, 
visi turį teisingai tarnaut savo 
šaliai, besirengiant į karą ir pa
čiame kare.

Ir, tiesa, \niekad dar nebuvo 
tokio begėdiško pelnininkavimo, 
kaip laike pastarojo karo; per 
metus fabrikantai pelnydavo 
net iki 500 nuošimčių ant .savo 
įdėto į pramonę kapitalo.

Kuomet, nežiūrint, visų- slap
tybių, galų gale, vis dėlto aikš
tėn iškilo tas šalies iždo lupa
mas, tūkstančiai paprastų pi
liečių pasipiktino. Pasirodė, 
kad pas pelnagrobjus kapitalis
tus nėra nei krislelio kitokio: 
patriotizmo, kaip tiktai doleri
nis. Kuomet “dėlėj tėvynės”, 
darbininkai ir šiaip prasčiokai 
Europoje galvas dėjo, tai pelna- 
grobiai troško, kad karas kuo 
ilgiausiai 
jiems vis 
nuš.

Toks

tieji 
organizacijos negalėtų įtraukti 
į savo kilpas darbininkų ir var
gingųjų valstiečių. šio pavo
jaus esama, nes juk visos tero
ristinės fašistų organizacijos,^ 
bent savo gyvavimo pradžioj, 
stengiasi neparodyti tikrojo sa
vo veido. Ir “Geležinis Vilkas” 
nori pasirodyti, kaipo paprasta 
sporto organizacija, gi “Balta
sis žirgas”, kaipo organizacija 
neva kovojanti prieš tautininkų 
fašistų “vilkus”. Jie daug de
klamuoja ir dar dėklam uos'apie 
tautos meilę, tėvynę, jos nuo 
priešų ir net Lenkijos užgrobi
mo gynimą, bet ištikrųjų tai 
yra tik priedanga kruvinie
siems fašistinių “vilkų” ir “žir
gų” žygiams prieš darbininkų 
klesą ir. varginguosius valstie
čius, o visų pirma prieš darbi
ninkų klesos avangardą—komu-, 
nistus.

Mūsų žiniomis, jiems jau pa-, 
sisekė įtraukti į savo eiles heA 
vieną jauną .darbininką it ,va45-' 
gingąjį valstietį. . Mūsų užda
vinys—stengtis ištraukt jųds jš 
Jų nagų. • • ‘ •°'

Savo kęliū reikią pradėti gal
vot apie gynimąsi nuo Ne
gi galima leisti tiems juodaširn- 
čiams be jokio pasipriešinimo 
terorizuoti ir užmušinėti darbi
ninkus ir varginguosius valstie
čius. Vienok klaida būtų,i jeL 
mes prieš jų terorą griebtumės 
individualaus teroro ir pradėtu
me tverti tokias pat, kaip “Ge
ležinis Vilkas” ar “Baltasis žir
gas” teroristines organizacijas. 
Tai dar pablogintų mūsų padė
tį, nes dar labiau atitrauktų 

darbo 
masėse. Tik masinė kova, 
įtraukimas plačių masių į kovą 
prieš fašistinid' ■ teroro augimą 
gali suteikti jam smūgį. Rei
kia pradėti galvoti ir apie or
ganizavimą masinio apsigynimo 
nuo fašistinių teroristinių’ orga
nizacijų puolimų. Kaip tąi rei-; 
kia daryt, apie tai pakalbėsime 
kitam straipsny. 1928. 1. X.

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- 16.001 Foreign Countries

kiek pageidautų Greenai, Lewi- 
sai if kiti buržuaziniai lyderiai 
Amerikos Darbo Federacijos.

Smerkdamas/ už nežmonišką 
pelnagrobystę Nacionalę Fabri
kantų Sąjungą, p. Greenas di
džiavosi, kad Darbo Federacija 
nuoširdžiai talkininkavo kari
niams tikslams. , Pirm Greeno 
buvęs Federacijos prezidentas 
Gompers tarnavo valdžiai, kai
po ministeris be 'portfelio. Kuo
met kapitalistai šimtais nuo
šimčių' pumpavosi sau pelnus, 
tai Gompėrsas draudė darbinin
kus, kad nereikalautų Uždarbio 
pridėjimų, kad nestreikuotų. 
To negana. Karui pasibaigus, 
Darbo Federacijos mašina, pa
triotizmo vardu, tęsė tą pačią 
politiką; eidama sykiu su val
džia ir kompanijomis, jinai- su- Į 
laužė didįjį Pittsbūrgho plieno j 
darbininkų streiką; šlbpino ir 
kitas darbininkų kovasi

Ne kitaip elgtųsi ir Greenas, 
dabartinis Darbo Federacijos i 
prezidentas, ntfrs jis dabar ir 
sako pamokslėlius kapitalistams, 
kad jie taip nepįėštų Šafįes iž
do laike būsimojo karo, kaip 
kad plėšė laike pereitojo.

Bet veltui tie pamokslėliai 
Greenų ir Amerikonų Legiono 
komandierių. Kilus naujam 
karui, jie tik vytų darbo žmo
nes į skerdyklą, gi likusiems 
fabrikuose liptų ant kulnų, 
versdami juos galvatrūkčiais 
dirbti, ir nieko daugiau iš sam
dytojų nereikalauti; o pelnagro- 
biams tie vadai paliktų teisę 
kuoptis, kiek tik įkabina, šalies 
turtą į savo aukso aruodus. 
Pelnagrobystė ir karas yra ne
atskiriami dalykai kapitalisti
nėse šalyse.

Bedieviai ir Kunigai
Marijonų d i e n r a š tis 

“Draugas” (Už lapkr. 21 d.) 
.sekantį kunigišką .pamoks
lą riečia bedieviams:

Bedieviai > vadai
nuodus Lseimynišk 
mą. Jau Užnuodijo' šeimynas.
Jų gyvenimas yra, panašus į

Vyras

Savu laiku “Laisvėje’ 
buvo rašyta, kad Amsterda
me, New Yorko valstijoj 
įvyko muštynės tarpe dvie
jų lenkų kunigų d.el mišių 
Matomai, iš tų pačių ame
rikietišku laikraščiu imda- 
mą žini'ą, Brazilijos “Gar 
so” redakcija perkėlė muš
tynių vietą į Europą, pažy: 

“Tėvynės” num. 47-tam, mint/ kad'tas įvyko Am- 
pirmam; puslapyj, išspaus-jsterdame, Olandijoj... 
dintas straipsnis “Tėvynės 
Pirmos ’Aukos,” kurio auto
rium pdsirašo 1 
nas

dais,.o “žirgai” tik žiūri į tuos 
Kada įjtbkius buterbrodus ir pyksta, kad juos 

nuo jų nustūmė. Kartais “žb’- 
gai" gali Įspirti kokiam įkiriam 
“vilkui”, bet’ laukti, kad/ jie 
rimtai galėtų susipešti su “vil
kais’’, tai būtų tas pats, ką 
laukti rimtos kovos tarp kade* 
mų ir tautininkų. Mes. jau se
niai ir ne vieną kartą esame 
rašę, kad tai yra tos pačios kle
sos reikalų reiškėjai, kad tai 
yra tos pačios fašistų šeimos 
nariai,' užtai kademai gali tik 
žaisti “opozicija”, o ne tikrą 
opozicįją s sudaryti tautininkams 
ir-ne vesti’su) jais rimtą* kpvą. 
Didžiausias kademų, kaip ir 
tautininkų-fašistiį priešas— tai 
kairieji darbininkai, komunis
tai) ir ..vargingieji valstiečiai. 
Kovai prieš juos ne tik jie, o 
dažnai ir 'pusiau-fašistai liaudi-

NASHUA, N. H.— Iš mūsiš
kių organizacijų čia gyvuoja 
tik dvi kuopi—Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir A.L. 
D.L.D. Pirmoji nhįiaiš štipfes’- 
nė. Į mūsų prakalbas našvie-

Pastarūoju laikū1 tenka pa- nariai, tai kodėl nebandyt 
stebėti mūsų eilėse nenormalių ' toti trečiųjų . teismą ? O 
apsireiškimų7. Tai vienui?, tai • gu to nenorima, tai kodėl ne

pavartoti platesnių susirinki
mų teismus, kaip kad dabar 
Tarybų Rusijoj vartojama? 
Lai tokius dalykus išriša pla
tesnis žmonių būrys ir kurie 
bus pripažinti kaltais, tai tu
rės arba susivaldyti arba ap
leisti mūsų organizacijas.

Beje, žinau tokių asmenų, 
kurie nepasiduoda net įstaigų 
arba 'platesnių būrelių, nuo
sprendžiui ir atšauna: “Jūs 
visi prieš mane nusistatę ir 
todėl jūsų nuosprendis netei
singas.”

Jeigu aš matyčiau, kad 
prieš mane visi nusistatę ir jei
gu man darbininkiška^ judėji
mas apeitų, ąš tuojaus užsida
ryčiau savo' kakarinę, užsi
čiaupčiau ir nekelčiau lermo, 
bet tyliai, dantis sukandęs,, 
dirbčiau naudingą darbį. Jūk' 
jeigu prieš mane nusistato vi
si draugai arba didelė didžiu
ma jų, tai kas nors su manimi 
negera ir aš to savo “negero” 
nesuprantu, nematau.

Teisybė, kiekvienas turi ir 
draugų tarpe savo priešų* 
prješ kiekvieną ‘vienas kitas 
pazurza, pašnairuoja. Bet jei
gu jau prieš save visą svietą 
susikeli, tai jau čia ir pačiam 
reikia giliai užsimąstyti, kodėl 
taip yra. Tuomet jau negali
ma kaltinti visa svietą ir sa-

(Pabaiga)
Kas Yra “Baltasis žirgas”?

“Rytas” rašė rugsėjo,<;5, d., 
kad “Baltasis Žirgas” esąs tve
riamas gynimuisi prieš “Gele
žinį Vilką”. Kas tas “Baltasis 
žirgas”? Apie tai paduoda 
žiupsnį žinių tautinųikų-fašistų 
karingasis-organas “Tautos Ke- 

1 liĄs” Nrt 24. J !Jis rašo, kad 
“Baltojo žirgo” nariai “krt/į 
kart dalino žemes bežemiams ir 
mažažemiams vien už tai, kad 
jie nieko neturi. “Baltasis žir- 
'gas” skleidė. Lietuvoj krįkščia- 
■ nišką bolšeyįzmą, skelbdamas, 
kad katalikas gali,atimti sveti
mą turtą, vaduodamasis obal- 
siu: “Grab nagrablenoje.” 
Beturėdamas šiokią-tokią “ar
miją”, tas pats. “Baltasis žir
gas”. tvėrė “Fašistų Kovos Ko- 

'mitetus” ir skleidė atsišauki- 
i mus, kuriuose žadėjo ugnimi ir 
kardu išnaikinti visus, kas ne- 
pasiduo^ “Baltojo žirgo” valiai. 
Per ateitininkų suvažiavimą 
Palangoj vienas iš “Baltojo žir
go” narių žadėjo nušluoti nuo 
žemės pavį’šiaus visus; kurie 
kliudys “žirgui” žengti. Taigi 
"Baltasis" Žiiįgas” nėra nauja 
organizacija. Ji “bujoja” se
nai, įvairiai pasivadindama. ..”'

Tautininkų organas čia pirš
tu prikišamai parodo, kad “Bal
tasis žirgas”—tai yra kademų 
organizacija, pagarsėjusi savo 
žygiais dar 1926 metais per 
rinkimus į Seimą ir anksčiau. 
Iš to matyt, kad “Baltasis žir
gas” ir ‘‘Geležinis Vilkas” — 
yra fašistiniai dvynukai, tikį 
vienas jų 'priklauso kademams, i

' Ir tikslai 
ir Kenai jų, matyi-,'tie patys, 
tua tik Ąkirturiu, kąd “vilkai”
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tį/vąrtojama kitokis kovos bū 
d’asįftai tylėjimas, nekreipi 
mas • jokios domės, i ignoravi.- kįta-r-rtautininkams

Nuduoti inegirdinčiu i tų ir keliai'jų, 
jų pksakų, ^argumentų',’? ku* ' 
riuos jie-vartoja susirinkimu©*- yra peniįnj 5 yalstybęs, bpterbr 
sę arba kituose viešuose; pa
rengimuose.
žmones niekas nekreips1 jokios 
S nes, tūomet jie pasijus- blo- 

. padėtyj ir priversti bus
iltį. Kkib gi jie gal^s vesti 

kokį nors ginčą, kuomet į tai 
niekas nekreips jokios domės ? 
Tai stačiai negalimas dalykas 
ginčytis su tuo, kuris tave ig
noruoja, kuris tau nieko neat
sako, kuris tavo žodžių ne
girdi. Ypatingai reikia vengti 
su. tokiais• žmonėmis vesti po
lemiką per spaud 
nors parašė ūžgaįnaričiai, ne 
atsakyk į tąį, i _„T„. 
bus vienas geriausių kovos bū
dų ir sunkiausiį tavo oponen 
tui, nes jiš jausis, kad su juo-

Paga

ilose kolonijose. Marmalienes 
sukelia, paprastai, kelių ypatų 
užsispyrimai. Yra labai daug 
tokių kolonijų, kuriose atsi
randa asmenų, norinčių paro
dyti savo “aš.” Vieni ar vie
nos tų “aš”- veikia iš tikros 
širdies ir savo darbais tą “aš” 
nori parodytj. Bet yra ir tokių, 
kurie arba kurios mažai arba 
ir visai neveikia, vienok jieško 
kabliukų prie tų, ■ kurie ■' vei
kia, ir tais savo kabliukais no
ri parodyti “aš.” Veikiantieji 
irgi nepasiduoda. Abi pusės 
jieško. savo pasekėjų. Greitu 
laiku tuos savo ginčus perke
lia į spaudą. Pagalinus, di
džiausiu kaltininku lieka dien
raštis, kuomet jis, nematyda
mas ginčams galo, uždaro 
špaltas.

Vienoj netolimoj nuo Brook- 
lyno kolonijoj jau užvirta to
kia marmaliene ir dabar >ne 
tik savo tarpe eina kova, bet 
ir prieš dienraštį “Laisvę 
rinėjamas kerštas.

Panaši marrpalienė kunku
liuoja So. Bostone ir, veikiau
siai, ji persikels į spaudą. Iš
vengti vargiai bus galima. 
Paskui, žinoma, “Laisvė” bus 
“kalta,” kad ten tušti ginčai, 
kelių ypatų užsivarinėjimas 
del tuščių dalykų, privedė 
prie tokios padėties.
Ką Daryti, kad Tą Išvengus?

RUMFORD, ME.—Visuomet 
stovėjusi su pažangiaisiais lie
tuviais darbininkais mūs kolo
nija. Pastaruoju laiku, ta
čiaus, nemažas skaičius veikė
jų pasitraukė, išvažinėdami į 
kitur. Daugiausiai lietuviai 
darb. dirba popierinėse, kur 
išnaudojimas yra didelis. 
Spaudimas prie darbo sunkus, 
algos mažos. Su drg. Po— 
ium aplankėm vieną popie- 
ros fabriką, kuris dirba die
ną ir naktį, trimis atvejais. 
Bedarbių čia dar nesiranda. 
Lietuviai užlaiko savo svetai-

būtų galima susirinkti kas die
na'' lavinimosi darbui. Nashuą 
lietuviai darbininkai turi čia au- 
gU$ip jaunimo,:kuris būtų gali- 
ma/jtraukti į chorą. Atsargiai 
padirbėjus gal ir choras būtų 
galima įsteigti. Tai būtų dide
lis ryšys, jungiantis aplink mus 
daugiau žmonių. Juk Lawrence 
lietuvių darbininkų’ choro mo
kytojas, tikiu, gį|tų apsiimti 
niįokihti našviečįuiMįAtvažinėj i- 
pias nėra painus if tolimas.
Į, Pagalvokit, drąūgai našvie- 
čiai!

Užlaikoma svetainė, kurioj 
yra biblioteka. Viskas pas 
mūs draugūs ge.roj tvarkoj ;ir 
gražia linija ėįna. Vęikėjai su 
ūpu ir tpri

‘apie mūs visą judėjimą.
R.- Miždra.

žūs, bet ne tuo keliu prie 
jų einama.” Tąčiaus, ir 
straipšnio autorinį' nępasi- 
sako, kokiu keliu jų organi
zacija eis. Toliau apie savo 
organizacijos ’ tikslus paste
bima: >

“SLB. nėra joki partinė 
organizacija. * Jos tikslas 
sujungti visus darbininkps 
lietuvius ir bendromis jėgo
mis nusikratyti, šios moralės 
ir ekonomijos vergijos.”

Tai nudėvėtas ir bevertis 
obalsis.

Gautuose numeriuose, tie
sa, prieš revoliucinius dar
bininkus nėra daug šmeiž
tų, bet tas, matomai, daro
ma, tikslu, idant pasižvejo
jus daugiau skaitytojų. 
Kaip greit jis sustiprės, 
taip greit “Garsas”, 
kiaušiai, parodys savo 
ruosius dantis.

. į t «
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Januškienė, Stankūnas ir česnavičiūtė savo talentais prisidės

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

dabar ‘no good any more.’
į Philadelphijos grafte-

i rius, tai yra, policijos viršinin-

šaukti. šitas miestas 
įvai-

■i _

PLYMOUTH, PA.
Pėtnyčios vakare, lapkričio 

16 d., pas drg. Miliauską įvy-

prie turtingumo programos^
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Visų Organizacijų
Atydai

Draugė Karosienė Mūsų Apie- 
I linkėj

Šiomis dienomis atvažiavo į 
Wilkes-Barre apielinkę šilko 
^dinyčių organizatorė drg. 
Karosienė, kuri turi gana 
daug patyrimo tame darbe. Ji 
dirbs šioj apielinkėj per tūlą 
laiką, kad pagelbėjus audiny
čių darbininkėms ir darbinin
kams susiorganizuoti į unija 
N. T. W. of A.

Mes žinom, kad šioj apie
linkėj gana daug yra šilko au
dinyčių ir kitokių fabrikų toj 
linijoj, bet visur darbininkai 
ir darbininkės neorganizuoti, 
neturi unijos. O kur darbi
ninkai neturi unijos, ten jie 
begėdiškai išnaudojami ir dar
bo sąlygos pasibaisėtinai blo
gos.

Šios apielinkės audinyčiose 
dirba daugiausia jauni Vaiki
nau ir merginos, kurių vieta 
turi būti mokyklose. Bet tė
vai, būdami sunkaus darbo 
mainieriai, nepajėgia uždirbti 
ganėtinai ant maisto savo šei
mynoms, tai vaikai priversti 
dirbti šilko e fabrikuose ilgas 
valandas ir už menkiausį atly
ginimą. Nors mainieriai čia Į 
yra organizuoti į uniją, bet jų 
vaikai dirba neunijinėse dirb-j 
tuvėse ir, kaip sakiau, už la-; 
bai menką atlyginimą. Dau
guma darbininkių gauna tik 
po $7.50 į savaitę, dirbdamos 
po 9 ir 10 valandų kas die-j 

-ra. Tie jaunuoliai negali už-p 
sudirbti nei ant pragyvenimo. _ 
Kuomet kompanijos i_ ___
padaro pelno kas metai, tai 
darbininkai nei ant duonos ne
gauna.

. darbo 
reikią 
uniją,

) vos.
N. T. 
susiorganizavo ir darbą veda 
visu smarkumu. .
Kaip Pagelbėti Karosienei Tą 
Taip Svarbų Darbą Dirbti? 
^Visos mūst) L. D. S. A., A.

Kad iškovoti geresnes; 
sąlygas, didesnes algas, j 

turėti darbininkams i 
paremtą ant klasių ko-! 
Viena iš, tų unijų yra: 
W. of A., kuri nesenai

L. D. L. D. kuopos ir visos or
ganizacijos turi gelbėti 
Karosienei dirbti. Moterų 
pos būtinai turi surengti 
kalbas visose kolonijose,
tingai, kur tik randasi ahdi- 
nyčios, ne tik lietuvių kalba, 
bet ir anglų, nes ji abi kalbas 
gerai vartoj#. Toliaus, mūsų 
organizacijos ir pavieniai 
draugai turi pagelbėti sušauk
ti susirinkimus šilko ar kitų 
audinyčių darbininkų.

Tai vienur, tai kitur iškyla 
streikai šilko darbininkių. Ne
paisant, kad jos jaunos me
tais, vienok pasiryžę susiorga
nizuoti į uniją, bet neturėda
mos patyrimų, kaip vesti kovą, 
pralaimi ir joms nepavyksta 
susiorganizuoti. Tat visi ir 
visos padėkim organizuoti šil
ko darbininkes.

Drg. Karosienė dabar apsi
stojo Wilkes-Barre, Pa. Laiš
kus siųskite P. O. Box 281, 
Wilkes-Barre, Pa.

M. Žaldokas.

cines dainas; policija nuvijo prįeš imperialistus, ir tada ži- 
Įuos toliau, bet ten dar labiau notume, kas su jais atsitiktų, 
jie pradėjo savo darbą varyti. 
Vėliau pionieriai, susirinkę 
prie svetainės, užtraukė Inter-1 
nacionalą. Pagaliaus, apie 
1,000 žmonių negalėjo įeiti į 
svetainę ir atiduoti garbę Ru
sijos revoliucijai. Tai tau A- 
merikos laisvės demokratija. 
Čia jie nebijo vaikučių, beri 
bijo, kad vaikučiai neužsikrė
stų komunizmo dvasia ir karo 
metu kad nepasuktų tuos pa
čius ginklus prieš valdonus, i 
Nieko jie neišgąsdins. Vai
kučiai ir jaunosios lygos ko
munistai apvaikščios atskirai 
Rusijos revoliuciją.

Kalbėjo Jay Lovestone ir 
kiti. Drg. Lovestone puikiai 
pašiepė policiją ir Amerikos 
nepriklausomybės demokrati
ją. Girdi, “Philadelphijos 
miestas yra miego miestas. Jūs 
žinot visi, kad čia nepriklau
somybė buvo įsteigta ir kad 
čia laisvės zvanas randasi, bet 
gaila, kad jis nuo laisvės sim-

Todėl imperialistai labai at
sargiai šį žingsnį darys. Bu
vo klausimas, jei karas kiltų 
tarpe J. V. ir Britanijos, ką 
dąrytų .. Japonija? Atsakė, 
kad, veikiausiai, gamintų amu
niciją abiem kariaujančiom 
šalim. Patartina nei vienam 
lietuviui nepraleisti Scott Nea- 
ringo lekcijų. Suminėti visus 
svarbesnius kalbos aiškinimus 
yra sunku per laikraštį.

46 
ko- 

aprašo 
apie S. L. A. 135 kuopos 15
metų gyvavimo paminėjimui 
surengtą vakarienę, kurioje 
sekami ponai'dalyvavo: M. M. 
šlikas, vyskupas Žukauskas, 
dr. E. G. Klimas, St. Gegužis, 
J. V. Grinius ir dr. S. šaloms- 
kas ir kiti. Štai kaip Gegužis 
kalbėjo: “čia smagu vaka
rieniauti drauge su vyskupais, 
daktarais, advokatais, b.ankie- 

i užsitar- 
Kalba 
‘Malo-

mybę ir tvarkyt ją, todėl po 
ilgų diskusijų nutarta, kad li
kusį'iždą, kuris yra $6.12, pa
aukoti Agitacijos Fondui. i

Taipgi nutarta, kad, laįikui 
bėgant, jeigu atsirastų tinka
ma . ypata, kuri galėtų šią 
draugijėlę vadovaut, 
pirmos progos ją vėl 
tume ir šiokį tokį 
įsteigtume.

Komisija:
Mary D. Stanislovaitienė, 
Jonas Krutulis.

Lietavaiti
FOTOGRAFISTft

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekviena dien< k 

nedėliomis nuo 9:38 ryte iki 
i po pietį

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencom Bid's.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

CASTON R0PSEV1CH

cijos laimėjimo apvaikščioji- 
mas. Hooverizmo reakcija 
jau iškišo savo iltis. Ateinam 
pas duris, žiūrim—keletas 
storpilvių policmanų stovi ap- 

įsupę vieną komunistę mergi- 
! ną ir klausinėja apie apvaikš- 
Ičiojimą: kas jį rengia ir ką 
žadam apvaikščiot? Bet drą
si komunistė mokėjo atsakyt, 
girdi, jūs žinot apie tai, kad 

[mes turim leidimą sulig kon- 
■stitucijos reikalavimo ir kad 
mes šiandien apvaikšeiosim 

milionus Rusijos revohucijos laimejuną.
I see, vienas storpilvis su

murma. “Ar tu turi 21 me
tus? Mes šiandien nei vieno 
neleisim į svetainę, kuris ne
turės 21 metų amžiaus.” šni- 

“ipai apstojo visas duris ir ma
nėm, kad jie jau pasiryžę su-

• ardyti susirinkimą. Vėliau 
prisirinko daug publikos ir su 
ukietais ėjo ant antrų lubų. 
Vaikučiai pionieriai buvo pa
likti už durų šalti. Vaikučiai, 
pasipiktinę policijos patvarky-1 ščiojimą. 
mu, pradėjo dainuoti revoliu- Į

bolo sutruko beskambinant ir rįaįs jr J§įaip garbės 
navusiais veikėjais.” 
vyskupas Žukauskas: 
nu būti tarpe Lietuvos sūnų.

> vyskupas, esu arčiau 
prie dievo. Todėl ir maldau
siu dievo, kad tuos visus, kurie

dėjo
permirkęs suktybėmis, 
riais šmugeliais ir visokiomis (tik dirba delei tautos labo, 

dievas kuo ilgiausiai palaikytų 
ant šio svieto.”

Kad tik tas vyskupas neiš
pranašautų savo kolegom tokį 
likimą, kokį susilaukė jų fren- 
tai Rusijoj. Ar nesmagu ulia- 
voti surengtame neišmanėlių 
pokilyje? Raliolas.

kitomis bjaurybėmis. Jūs no
rit iš jų amerikoniškos laisvės 

? Jei taip, tai aš pa- 
Lenino žodžiais: 

zdravstvujet amerikans- 
revoliucija.’ ” Maniau, 
svetainės lubos griūva. 
Lovestone pasakė, kaip

sveikinsiu
‘Da 
kaja 
kad 
Drg.
greit Amerikos darbininkai su
pras savo priešą, tai jie labai 
greit su juo apsidirbs.

Nieko jie nepešė, žmonių 
prisirinko pilna svetainė vis 
tiek, o jei anie būtų įėję, 
tai jau buvo paruošta kita sve
tainė ant pirmo augšto. Susi
pratusių minių jie neišgąsdins, 
bet dar labiau sukiršins. Da
bar pionieriai ir visas jauni
mas smarkiau pradėjo veikti 
ir traukti jaunimą į savo ei
les. Freiheit Choras atidarė 
ir uždarė pasekmingą Rusijos 
revoliucijos laimėjimo

Sekmadienį, Gruodžio (December) 9,1928
DIDŽIOJOJE ARCADIA HALL

Halsey St. ir Saratoga Ave., arti Broadway, Brooklyn, N. Y.
, Pradžia 3 vai. po pietų

Rusų pasauliniai atsižymėjusių dainininkų grupė yra didelis 
ir naujas įvykis lietuvių scenoje. Tai tikras operetiškas ka- 
valkas, kokio iki šiol dar jokia lietuvių draugija negalėjo 
dhoti mūsų publikai. Galime pasidžiaugti, kad dienraščio 
“Laisvės” bendrovė ir dailės atžvilgiu kasmet duoda dau
giau, parodo daug ko prakilnaus.

■ ; GRUPĘ SUDARYS ŠIE ASMENYS:
1. Dainininkė GUSEVA, lyriškai-dramatiška soprano; gerai

• žinoma Rusijos operos artistė. \
♦ '2. Dainininkė SMITT, lyriškas soprano, koncertinė artistė, pa-

• garsėjusi Amerikoj rusų ’kolonijoj.
SAVINA, mezzo-soprano, buvusioji artistė “Chauve 

ris,” kuri dabartiniu laiku pasekmingai dainuoja ,ir 
Philadelphijos operoj.

VASILEVSKI, pirmasai tenoras, visą laiką dainavęs 
šiame Katedriniame Kvartete.

^ARLAš, basso, rusų operos artistas; dabar dainuoja-------- - - _ .... . . . . ph._ 
' ladelphijos operoj; mylimasis rusu kolonijos dainininkas. 
ANDREW SALAMA, direktorius daugelio vaizduojamai- 

dainuotinų dalykų, oktetų, sekstetų, kvartetų ir tt.; dai
nininkas, kompozitorius, premjeras Baljevo teatro 
“Chattve Souris” (“šikšnosparnio”).

šie dainininkai-artistai yra per dešimts savaičių dainavę 
per radio WJZ stotį New Yorke, vardu “Russian Gayeties” 
(Rusiškieji Linksmumai).
i w AIDO ir LYROS CHORAI, vadovaujant V. ŽUKUI, bend-

Kasdien jie laiko* pamokas ir rengiasi padaryti surprizą 
“L.” koncerte. Jų mokytojas Žukas džiaugiami progresu.

Kviečiame draugus iŠ kitų miestų kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti į šį koncertą, nes ne visuose miestuose turite pro
ga išgirsti, ką girdėsite “Laisvės” koncerte.
Fo koncertui šokiai, griežiant Prof. Retikevičiaus Orkestrai

Tuojau7 Apsirūpinkite Su Tikietais
:: Atsiminkite, kad sėdynės numeriuotos. IŠanksto nusipirkę ti- 

kietus, kada ateisite savo vietas rasite tuščias

■. ****** ** **** ***

kalbėjo 
būsiantį 

karą, žmonės netilpo į svetai
nę. Drg; Scott Nearing mark
sistiniais analizais ir tūlų uni- 

} versitetų ekonomistų profeso- 
i rių išreikštomis mintimis pri- 
rodė, jog karo skerdynės ne
išvengiamos. Karas ir greitas 
karas formuluojasi tarp Bri
tanijos ir Jungtinių Valstijų. 
Išaiškino Tautų Lygos monus 
ir visus kitus paktus, kurie 
mulkina žmones, vesdami dar 
prie baisesnio karo.

Britanijos pramonė puola 
visur, kurią išmuša Amerikos 
pramonė. Pirm revoliucijos 
Chinijoj, Britanija išlaikė 50 
nuoš. savo biznio, O| J. V. biz
nis' visai mažai buvo išvysty
tas, t odos, 6 nuoš. Gi dabar 
Britanijos biznis nupuolė iki 
12 nuoš., o J. V. pakilo 18 
nuoš. Visur Britanijos biznis ! 
puola ir ji labai šnairuoja ant j 
J. V. Pastaruoju laiku dar 
labiau matosi karo pavojus, 
kuomet reiškiasi agresyvis an
tagonizmas tarp šių šalių. Vie
toj nusiginklavimo, jie dar la
biau apsiginklavo ir dar la
biau ginkluojasi. O ką tas 
reiškia? Su viršum 5,000,000 
gerai apginkluotų kareivių 
prirengta visame pasaulyje. 
Visi jie saugoja imperialistų 
interesus. Bet pramonės kri- 
zis iššaukia agresyvę kovą už 
marketus, ir jie priversti gink
lu išrišti keblumus.

Buvo daug* klausimų, kas 
link puolimo ant Sovietų Są
jungos. Drg. S. Nearing nu
rodė, kad visos imperialistinės 
šalys su dabartiniu Uooveriu 
darbuosis išprovokuoti karą, 
bet liečiant pastaruosius kivir
čus tarp imperialistinių šalių, 
karas gali greičiau kilti tarpe 
minėtų šalių. Jei Europos im
perializmas išeitų į karą prieš 
Sovietų Sąjungą, tai Vokieti
jos, Austrijos, čechoslovakijos 
ir kitų šalių buvę kareiviai 
darbininkai dar neužmiršo tų 
visų baisenybių iš pereito ka
ro. Jie neužmiršo ir simpati
jos Rusijos darbininkams. Ga
vę šitie kareiviai ginklus, jie 
gali labai greit atsnkt juos!

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukpo 
kalnas. Taigi, jeigu jauties es^s 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligi) ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-j Įmanęs skirtumo. ----
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. I daras dieną ir naktį.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų1 lieku gerai.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu':

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So. 10th St., Camden, N. J,

ir A. D. P. L. F., kuopą bend
ras susirinkimas kas link galu
tino sutvarkymo Ateities žie
do Vaikų Draugijėlės.

Šiuo laiku ši draugijėlė yra 
pakrikus iš priežasties neturė
jimo mokytojo. Kadangi mū
sų apielinkėj nesiranda ypa-
tos, kuri galėtų imti atsako-1S

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, dun
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SP1NDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZiNS
110 EAST 16tli ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITeS
“LAIGVrJE”

NAUJAUSIOS MADOS IR ŽEMIAUSIA KAINA

F OR
Dabar Gaunami iš Fabrikų Šie Daiktai

Living Room Suite — Bed Room Suite — 
Dining Room Suite — Kitchen Suite — 

Pečiai — Ice Box — Karpetai ir 1.1.

PARDUODAM ANT LARAI LENGVŲ IŠMOKESČIŲ—PO'$1 arba po $2 / SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėje.
Turime didelį štorruimį, kuriame laiko 
me daugybę puikių rakandų del pasirin 

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.MACYS BROS. FURNITURE CO
Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372
» ** «
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Puslapis Ketvirtas

A. L. D. L. D. IV APSKRIČIO 
KUOPOMS

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
■' ■——-------------------- ——.......... ——   — -
L. PROSEIKA. Pirmininkai , J. ALEKSI3, Sekretoriui

15 Union Square, New York City 167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
v IO. BACHES, Iždininkai, Box S5S, Union Co., Union, N. J.

Pranešu visoms kuopoms, 
kad A. L. D. L. D. IV Apskri
čio konferencija įvyks sausio 
27 d., 1929 m., 1 vai. po pie
tų, svetainėj 24 Locust St., 
McKees Rocks, Pa.

Visos kuopos privalo atsiųs
ti delegatus, nes ši konferen
cija bus labai svarbi. į Atsi
minkite, kad iš X Apskričio 
prie IV Apskričio prisidėjo 
penkios kuopos, būtent, Cleve
land© 2; Akrono—1; Toledo 
—1 ir Youngstown—1.

Taigi visos kuopos turi su
krusti ir rengtis prie konfe
rencijos. Visos kuopos, ga
vusios pakvietimą, turi išrink
ti delegatus. O jeigu kurios 
negavo užkvietimo, 1

delegatus. Del informacijų 
kreipkitės pas apskričio sek
retorių : A. žvirblis, 2321— 
5th Ave., Pittsburgh, Pa.

Girdėjau, kad Ohio valsti
jos kuopos rengiasi prie kon
ferencijos visu smarkumu, tai 
ir mes neprivalome atsilikti.

PS;
nas.J. Ur

DETROITO ŽINIOS
Aido Choras rengia skanią 
su gera programa vakarie- 
nedėlioj, 2 d. gruodžio*/lie- 

svetainėj, 
Prasidės

ir 
nę 
tuvių žemutihėj 
25th St. ir Dix Avė.
5 :30 vai. vakare.

Visada Aido Choro parengi- 
tai per- mai būna geriausi Detroite, 

skaitę šį pranešimą lai rengia- tas bus ir dabar, nes ne tik bus 
si -prie konferencijos, renka1 gera, skani vakarienė, bet dar

bus ir gera; programa, kurią 
išpildys Aido Choras, Jugo
slavų Choras ir pavieniai dai
nininkai. Įžanga suaugusiems 
$1, vaikams 25c. '

Visi draugai ir 
kviečiami skaitlingai
kyti į šią Aido Choro vakarie- 

o pilnai būsite užganėdin- 
Visus kviečia, 
Aido Choro Komitetas.

drauges 
atsilan-

nę, 
ti.

Baisi

SHAMOKIN, PA.
Nelaimė Patiko Draugų 

J. Jankauskų Šeimyną
Lapkričio 12 d. Sterling ka

sykloje, Susquehanna Coal 
Kompanijos, puldama anglis 
užgriuvo du Jankausko sūnų, 
kurie ten dirbę. Vincas, 19 
metų amžiaus, tapo užmuštas 
an( vietos, o Juozas, 24 metų 
amžiaus, likosi labai sunkiai 
sužeistas. Pastarasis dabar 
gydosi State Hospital, Shamo
kin, Pa.

Kadangi velionis dar jaunu
tis, nesenai buvo' pradėjęs 
dirbti, tai tokį jojo likimą di
džiai daug kas apgailestavo.

ITrūkus gyvenimo kombinaęi- nė; pas ją buvo ir gert ii* val- 
jos siūlui, buvo sunešta dau- gyt ir kur susišilt, 
gybė įvairių ir gražių gėlių, šurajaus rolėj, pasirodė geras 

Kadangi velionio tėvas yra 
pažangus žmogus, tat joj o'sū
naus palaidojimui ir kad ati
davus paskutinį patarnavimą, 
susirinko daugelis giminių ir 
draugų.

Vincas tapo palaidotas lap
kričio 17 d. šv. Mikolo para
pijos kapinėse, Shamokin, Pa.

Velionis paliko didžiai nu
siminusius keturis brolius, dvi 
sesutes, tėvą ir/ pamotę.

Isėkis amžinu miegu, karžy
gį, vos tik pradėjęs kovą už 
būvį I Bon Ami.

j. Kižis,

senis. Visas choras gražiai 
padainavo, bet nelabai buvo 
galima gerai girdėt, nes orke
strą per garsi buvo.

Už atsilankymą į mūsų per
statymą Aido Choras visiems 
taria labai širdingai ačiū. '

J. Kižys,
Aido Choro Korespondentas.

Mokina dainų V. Visockis. Tė
vai, kurių vaikai prisidėjo prie 
draugijėlės, labai patenkinti. 
Kurie dar turi jaunuolių, ne- 
prisidėjnsių prie šios draugi
jėlės, kviečiami juos atvesti 
ir prirašyti.

Panedėlis, Lapkr. 26, 1

‘GERAI PATAIKOJ
Taip sako pilietis Ant. Tacilausksf, 
užlaikytojas_ Restorano po num. 009 ^75!

CIGARUS, J
10 JOHN’S L

1
K. S. Lietuvaite. x ,vežt viską į “kantyną”—armijos maisto

TH7H I Al If A DU 'sandčli- Gi vartotojai galėjo gauti maistoy! V lU Al ZiiivlwM llrllW ' i tik paskirtą dalį, su .tam tikra korčiuke.

(Tąsa) 
Po Vokiečių Valdžia

Po to, kai prūsai rusus nuvijo^ toli į 
. Rusiją ir rusai jau daugiau negrįžo, tai 
: Lietuvos žmonėms atsivertė antras gyve

nimo lapas.
'Vieną gražią dieną tapo ^patvarkyta, 

kad nedalia kareiviams per prievartą imti 
nuo gyventojų maistą ir nevalia imti be 
pinigų. Tuoj pasklido markės ir prasidė
jo pirkimas ir pardavimas. Kareiviai, ro
dos, visai ne tie paliko,—pasidarė tokie ge
ri, tokie mandagūs. Iki šiol tai jie jie- 
klausdavo, geri ar nunokę obuoliai, tik į 
sodą, į medį, nupurtė, nukrėtė, žalius su
sirinko ir nešasi. O dabar, sako: “Mama, 
neparduok niekam kitam obuolius, tik 
man. Ar pažinsi, ar atsiminsi mane?

’ Kaip nunoks, aš ateisiu ir nupirksiu.”
( Buvo net navatna, kad tų prūsų atsi
rado ir lietuviškai kalbančių. Pirmiau 
maisto jieškotojai tik “ferfliuktuodavo” ii 
viską imdavo. O dabar kai kurie kalbc 
lietuviškai, klausinėja, kiek ko turim, ai 
nebadatijam ir taip toliau. “Bet, tėvai, ai 
girdi? Man už viską juokingiausia tai tai 
jų patvarkymas, kad kuo daugiausia gy
vulių augint, paukščių, ančių, žąsų ir viš
tų priperint. Esą, jie pagelbėsią, kad žmo
nės čia neturės kiaušinių del perinimo, ta: 
jie atvešią iš Vokietijos ir prieinama kai
na parduosią. Bet kas tuos kiaušinius pe
rės? Juk mūsų apielinkėj nėra nei vienc 
naminio paukščio, nei vienos vištos. Kibi 
jie patys užsisėdę kaitins tuos kiaušinius/ 
piktai juokavo, senutė, tarsi keršydama 
prūsams už naminių paukščių išnaikinimą

Karas išnaikino ne tik naminius, bet 
ir laukinius paukščius.

“Mamyte, aš jum lauktuvių parnešiau 
Štai visą svarą druskos,” didžiavosi Agota 
“Ura!” juokdamasis sušuko žentas. “Bei 
kad jūs būtumėt matę, kas šiandien Vilka- 
viškyj darėsi! Nors gaila žmonelių, bei 
iš šalies žiūrint, reikėjo juoktis, pilvą su
siėmus: tai buvo tikras kermošiaus įšven , 
tiriimas.”*

Valstiečiams buvo pranešta, kad nuc 
šiandien atsidaro laisvoji valgomų daiktu 
prekyba, tai ūkininkai ir važiavo į miestą 
šio to į vežimus įsidėję. Bet vos tik kurk 
miestan įvažiavo, tai tuojaus ir išpardavė 
ką jis tik turėjo. Tolimesnieji miesto gy. 
ventojai tatai pajutę, ėmė daryt atakas 
ant kraštutinių ir atiminėt jų nusipirkti 
maistą. Moterys ir vaikai pakėlė tokias 

z riaušes, kad turėjo jsimaišyt policija, kur 
tuoj ir patvarkė, kad, visi, kas tik turi ki 
parduot, turi būtinai atvažiuot į rinką, su- 

. stot į eilę ir pradėt pardavinėt. Čia iškilt 
dar vienas nesusipratimas, kuomet vis: 
pirkėjai kartu puolėsi pirkt ir stengės: 
kuo daugiausiai prisipirkt.

Tada vyriatisybe paliepė sustot į eilę 
ir pirkėjams, 7o pardavėjai neprivalė par
duot vienam daugiau, kaip tik kvortą bul
vių, pusę, svaro sviesto ir kt. \Miesto gy
ventojai labai reikalauja pieno. “Kitados 
dvarų pieninosios užplukdindavo pienu mie
stus, o dabar tų šimtakarvių pieninyčių nei 

' žymės nėra,” kalbėjo Agota, virdama sriu
bą/ kurios visi laukė, kaipo labai skanios 
todėl, kad bus jau sriuba su druska.

. Už kiek laiko atsirado visokių sukty
bių ,.maisto prekyvietėj ir dėlto vokiečiui 
valdžia patvarkė, kad valstiečiai turi su 1

SHENANDOAH, PA
Kas Bus 28 Lapkričio?

Lyros Choras rengia šaunią 
pramogą, lapkričio 28 d., sere- 
dos vakari Tai bus trečias 
metinis parengimas. Lyros 
Choras yra susimokinęs gražių 
dainų. Bus gerų solistų ir du
etų. Taipgi pirmu kartu pa
sirodys Snenandoahrio pionie
riai; tai bus naujenybė, ko 
dar iki šiol čia nebuvo.

Koncertinė programa prasi
dės lygiai 8 vai. vakare, to
dėl dainų mylėtojai nesivėlin- 
kite. Po programai tęsis šo
kiai prie geros prof, šiuriko 
orkestros iki vėlai nakties.

S. V. Ramutis.
Drg. R. Mizaros Prakalbų 

Maršrutas
Darbas

Vokiečiai šturmingai griebėsi įvairaus 
darbo. Jie per prievartą varė dirbt senus, 
jaunus, prie fizinio darbo pratusius ar ne
pratusius, net žydelkas.

“Bet, mamyte,” pradėjo Benediktas, 
“jūs matytut, kokių į darbą smarkių žydų 
vaikinų yra. Šiandien Vilkaviškio dvare 
prie bulvių kasimo tai aš net stebėjausi, 
negalėdamas su jais paspėt. Gerai dirba 
jų ir merginos. Tik tos senės ir seniai tai 
nesukalbami. Matėt jau, kaip puikiai mie
stas aprūpintas: kur buvo krūvos sąšlavų, 
tai dabar auga kvietkos, gatvės ir šaligat
viai nuvalyta, numėžta/nušluota; rinštakai 
kalkėmis nubaltinta, karbolium išlaistyta, 
o vis žydų darbas. Mat, kaip dirbti reikia, 
tai ir jie gali. Kaip ten nebūtų, bet man 
prūsai su savo tvarka patinka. Jie pada
lino žemės įrankius, sutvarkė arklius pa
likdami po du ant didelių ūkių ir po vieną 
m t dviejų mažažemių-daržininkų; o dabar 
su tais .dvarais ką jie daro? Žmonės zurza, 
<ąd per prievartą, lyg baudžiavos laikuose, j 
uri eit dvarų laukus dirbt, bet jie už dar
ią užmoka.”

_“Vaikeii, man prusai tik tiek gero pa-i Sulošta labai puikiai, nes visa 
lare, kad plėšikus suvaldė^ Jau negalėjai! publika' pilnai užsiganėdino, 
nuogus rimti, kas čia su jais darėsi. Kas-1 Svetaine buvo pilna žmonių, 
lieną vis būdavo naujienos: tai tą šeimyną labai senai mū^ų parengimuo- 
ššaudė ir viską išvogė, tai tą kirviui su
kapojo; tam padus svilino, :

Grand St., Brooklyn, N. Y. 
PATAIKOT PADARYT < 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN- 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tWj.■■■•££ 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznjo, 
kostumieriai ateina ir saujolhs PO 
penkis cigarus ir po daugiau 
ima ant syk. VISI supratlyvi. vyra^ - 
myli juos rūkyt, nes geriausia 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmais 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo> - 
187 Oak Street^ 
Lawrence, Mass., 7 
j savo krautuvę - 
kas mėnesis* po 
keliolika • Šimtų 
parsitraukia. Net 
j tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Čepo
nis, 2759 Arsenal

M. V.

LIETUVIS GRABORIUS
BOSTONAS IR APIEL1NKE

SO. BOSTON, MASS.

f

Tek,

HARTFORD, CONN

sų

<6

Krikš- 
Rauli-

kas- 
Bile

narių, 
Jaunuo

liai lavinsis rašybos ir dainų.

Red Cross Ink 
status P1 ciste 
•i.a i Gaunami 
visose apticko 
sc. Gaminti 
j o h n s o n i: 
Johnson, Nev 
Brunswick,N.J 
~toar.-skMBM.w--

Lapkričio 18' d.' susitvėrė

JONĄ. PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
. Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, (Mass. '

So. Boston 0304 W.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas: ,

Labai parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū-

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir, draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ipasekmingai
taip ir Jdti

1

3

A. L. D. L. D. 2 kuopa ren
gia puikią ir įvairią porų va
karienę, kuri įvyks nedėlioj, 
gruodžio 9 d., pradžia 7 vai. 
vakare, 376 Broadway, South 
Bostone.

Dienraščio “Laisvės” nau
dai koncertas bus nedėlioj, | 
gruodžio 16 d., Lietuvių Sve-į 
tainėj, E ir Silver Sts., South 
Bostone. P. K.

Gruodžio 3 d., 7 vai. vaka
re, Kerelevičiaus svetainėj, 
Frackville, Pa.

Gruodžio 4 d., 7^ 
re, Minersville, Pa.

Gruodžio 5 d., 7 
re, Port Carbon, Pa.

Gruodžio 6 d., 7 vai. vakare, ’
Lincoln Hall, .Kulpmont, Pa. ■

Gruodžio 7 d., 7 'vai. vaka-1
Eagles* Svetainėj, Shenan- :

lė. Išrinkta ir valdyba: pir
mininku Vitas Veiveris, vice
pirmininku Biruta Ramoškiū- 
tė„ sekret. Mary Baltulioniū- 
tė, kasierium Povilas 
čiūnas, maršalka Ona 
naičiūtė.

Pradžioje susirašė 20 
tai nemaža skaitlinė.

vaka

vaka- Raumenims 
skaudant

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos-> 
tumieriains John’s Cigarų, it be{-W// 
negalįs apsieiti. 'Taip pat drg.r S.- / 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avęflue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- • jį?l 
čiais parsitraukia ir ----
miestuose parduoda; 1 
Brooklyne ir kituose 'miestuose, /kur 
yi*a geri lietuviai ir išmintingi.; dar
bininkai, pripažino/kad JOHN’S 

' riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų, arba po vardu Petro Cigaras, ab

Todėl, draugai darbiiųnkai ir prfT 
gresyyiški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant- Balių ir štoruose/bfeis ’• 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystes* 
draugų -cigarų viršminčtais vardais, . 
tik pakeliant pirštą, jį gausite eiga-* ‘ 
rą, kurjs visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai gą-( A 
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant' > v 

J pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo- 4 
nems, daug ar mažai, vis tiek, irT§- - 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokite

Naujoky Cigaru Dirbėjai J
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y. i, 
Vyrams geriausiai tinkamas prezen- ' 
tas KALĖDOMS, tai skrynutė ger> * 
Cigarų. Mes visur pasiųsime ptr 
paštų boxų 10-centinių Cigarų, kas ^ 

j tik prisius 3 dol. 50 centų. O ,15- 
: centinių boxas 4 dol. 50 centų. PaA-. 
; to lėšas mes apmokame. .4 . -
Kalėdų Dovanoms Padaryti Special

re, .
doah, Pa .

Gruodžio 
re, Levulio 
ville, Pa.

Gruodžio 
tų, Norkevičiaus

' Mahanoy City, Pa.

8 d., 7 vai. vaka- 
svetainėj, Girard-

9 d., 2 vai. po pie- 
svetainėj,

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 11 d. (ar tik no 

110 d.?—Red.), vakare, buvo 
I sulošta operetė “Grigutis,” ku- 
J ria scenoj statė Aido Choras. 

Vaikeli, man prūsai tik tiek gero pa- į Sulošta labai puiki ‘

se buvo tiek žmonių, kiek da-
Viskas buvo gerai, bet----  reikalaudami .’• _

;urtu; tai kitus surišo ir, stuboje uždarę, zmo*lems nepa i m, kad per- vj _ , i < . X’i traukose nebuvo muzikos, on ctnha nynonre.* caktni hnrlnxzn oim nrn r w ... «ą stubą uždegė; sakau, būdavo eini gult ir 
ležinai, ar gyvas ryto sulauksi ar ne. Tai, 
;ą reiškia gyvent be valdžios,” kalbėjo 
;enutėi

Niekasjš verstino darbo taip neįbaudė 
Lietuvos žmones, kaip girių kirtimas.,

Pįrmą žiema savo viešpatavimo prūsai 
imė darban visus be skirtumo—vyras ar 
moteris, bi tik sveikas, tai turėjo eiti prie 
prių darbo. Jie davė maistą ir kambarį, 
bet maistas buvo šiaudinė z su runkeliais 
luona ir pupų sriuba. O , kambariai, tai 
šėmėje padaryki rūsiai.

Prie šito darbo prūsai spaudė darbi
ninkus dar ir nesvietišku skubinimu? Čia 
įmonės- pervargę, peralkę, nusilpę, o čia i * 1 T • 1 • — 1 ' • . • i « _ 1

antra—tai aktoriai už scenos, 
mainydami dekoracijas, nega
lėjo be muzikos taip tykiai ap
sieiti, viskas publikoj girdėjo
si.

Visi aktoriai savo roles ge
rai atliko. M. Sakaskienė Ma
riutės rolėj labai sugraudino 
publiką ant pat pabaigos te
atro, nes labai graudingai lo
šė; V. Tumams, Grigaičio ro
lėj, irgi labai puikiai lošė; J. 
Sabaliauskas, Mitriaus rolėj, 
labai patiko publikai, ąes vi
sus prijuokino ir dailiai pa
dainavo; E. Bieliauškiūtė, Ele
nos ‘rolėj, labąi patiko vi-

Jaučiasi gerai ant nugaros

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. L ; <
A. M. BAL.CHUNAS Si,wnirikM» Talonhon® Rt&STff 6&BJI tFor pyorrhea

Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis,; 
vartokite . Zenite, 
tą naują stip
rų antis eptiką 
Taipgi apsaugo
ja' nuo šalčio, ko
sulio ir labiau 

' pavojingų nosies 
ir gerkles ligų.

i

MENDELO Z

PO 10c IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien r -

Philadelphia, Pa.11th St.526 N.

Sulig

’t*

/k * 
i.

u.

. • ’d

©arbinxMu IŠTAIGĄ, 
bulės dėl Balių, Koncertų.- Swap

prieš Grigutį, K. Vaite liūtė, 
; rolėj • ir Mariutės 

draugė, dailiai atliko savo ro
lę; O. Ziukiūtė, (?—Red.) ra-

mūsai, su lazdomis sukinėdamies, tik ir rė- iV. Velčiauskas, Tarno 
kia,."‘skubink, skubink!’ Matyt, jie nujau- i lab‘ū įsipyko publikai 
;ė savo galiai neužtikrintą laiką, dirbo vi-i uz,t^1’.!<ad Pa<Iai’e didelius su- 
-,ais garais, kad tik kuo daugiausia medžirJ^T M-uSir F?enos°: • v v » • t7 1 • 1 • • | IViclllUlCb 1 J. LjIUIIOo y
SVeZJTk\°vl. o v. i J. Sukaskas, Potapo rolėj, pa-

Uz ką jau čia yra juos girt? Besir-1 sirodė geras peštukas ir smal
ižiai, plėšikai, kaip ir visi kapitalistų' su- ftus vyras, kurį Tarnas įgundė 
lėliai. Jeigu jie turėjo drąsos lazdomis 1 ‘ . .....................
nušt pervargusius žmones ir nesigędijo Daratos 
jrasinUsergantienis, ‘mes jūsų lig!is bizū-j'11”"0,5 
nais išvarysim/ tai kokia jų. sąžinė, kur jų 
gerumas? 
ižia būtų suvaldžius,”, karo privargintas, 
aiškino savo šeimynai senukas.

“Pjūklai žvanga, kirviai džeksi, 
Pušelės linguoja;

Lazdos ūžia, žmonės žnekši, 
Parpuolę dejuoja.

Krinta mūsų miškai žali, 
Iškris ir žmoneliai;

Tiek skurdo pernešt negali 
, 1 Alkani šuneliai, k ,j

^Ar graži mano daina?” siuvamąją 
mašiną šmeruodamas, paklausė Šneideris.

• “Tai ne tavo, /, bet tų, kurie/ miškus 
įkirsdami, jąją sustatė,” atsiliepė senukas. 
J (Daugiau bus)

Vagilių suvaldyme, tai bile vai- £anos 1’olėT lab.ai gerai atllko .........
savo rolę; JI, kaipo jauna mer- fcJetų, Vestuvių, Susirinkimų Ir V/, 
fe’ina, vartojo storą balsą, kaip IPuikua steičius su naujaisiais jtsdf^ 
gera senė. M. .Deksnienė, Ju-jaa*i». Ketujrios bolių alleys.
stės rolėj, labai dailiai atlošė! , KAINOS PRIEINAMOS 
girtos rolę; O. Kižienė, Stepo- $0—959 Willoughby A’ffi 
nes rolėj, buvo gera gaspadi-

Automobile Mokykla
( ,'J i z r, < •

Praktikos pamokos išardyt, šutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių , kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ClUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v„
NEW YORK' AUTO SCHOOL 
228—2nd A Ve., cor. 14th St., N.Y.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių
Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų Havanos tabakų. j
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų. 1

Juos išdirba

STANLEY PAUL

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiūntinėjame,^

kaipo užsakymus (orderius)



wt» nrua

JUOZAS KAVALIAUSKAS
SO. BOSTON, MASS

liūšies

Tokie tušti

Montello, Mass

BAZARAS

MIDNIGHT DANCE

SAVAME NAME
VINE

MIDNIGHT DANCE nušvies tarptautinę

pasi
THANKSGIVING DIENOJ

draugės .south
Bus Moving Dance nuo 7:30

11X5.

A. P. TaraškaRENGĖJAI

Į šias iškilmes kviečiame 
lietuvius ir iš kitų miestų 
atsilankyt ir pasilinksmint

Miestas
Miestas

MOTERŲ
DIENOS;

Panedeliais ir 
Utarninkais

28 Lapkričio-November 
Pradžia 9:30 vai. vakare

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Im k it 
vietoj saldumyno

malonSsit man prisiųsti URBAN’ 
su visais nurodymais, kaip vartoti

Vardas >—__i________________

Bell______
Keystones.

__ St. ir Ave.
State___ —
State----------_

tabakai, mitriai 
sumaišyti, paskui apkepinti, 

kuris smagiai

Įstaiga Brooklyne
VYRAMS

MAIN ST., kampa

Telephone, Stagg 8326
9745

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Leitenantas Generolas 
Robert Lee Bulląrd, 

kuria komandavo 2-rą 
Armiją, A.E.F., Karo

Paliaubų Dienoj, 
Lapkričio 11,1918 m.

lUC^I įlRįį]

Keturi žuvo, Du Sužeisti 
Oriaivio Nelaimėj

Panedeliais nuo ,12-tos 
valandos dieną per visą 

iTaktj
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

BOSTONO IR APIELINKĖŠ 
SKYRIUS

TELEFONAI:

—'-----------  Oregon 5136
_________ Main 9669

LIETUVIS GRABORIUS
IK BALZAMUOTO JAS

Naujoviškiausia Tos
MOTERIMSI 
Panedeliais

Dienų ir naktį
, Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergąis 
Petnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis

dieną ir naktį

Nei Jokio Gerklės Erzmimo-

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus dtatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

Kanada.— 
spaudai ne- 

asmeninid 
labai daug

I^AI yra šiandieninė išmintinga prie- 
, monė—imk Lucky vietoj riebinan- 

IT—■HIMII1IVUW

čio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro 
—vyrai tuo būdu palaiko savo sveikatą 
ir drūtumą, o moterys išlaiko savo fig
ūras dkiliai laibas.

lumynų. Todėl, 
mes sakome:

VIETOJ SAL-

Mariampoles 'apygardos 
teismas nuteisėKybartų 
valse, pil. Matulaitį pusant
rų metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo 
bausmė sumažinta iki pusė

veikėjos, bet dabar seniausi ir 
gabiausi veikėjau kaip dd. 
Barčienė, čeikienė, Kazlaus
kienė, Januškienė, na ir drg. 
Kazlauskas.

Galima sakyti, kad ' drg. 
Barčienė yra prašmatninkėVtų 
ginčų, o drg. čeikienė dikčiai 
jai padeda. Draugės Kąz- 
lauskienė su Januškiene ne
pasiduoda joms ir laimėjo ab
soliutišką didžiumą L. D. S. A. 
13 kuopoj. Ejraugė Barčienė, 
pralaimėjusi L. D. S. A. kuo
poj, atėjo į A. L. D. L. D. 2 
kuopą, pradėjo pucųoti Kaz
lauską ir Janušką. Drg. Ja
nuška laikosi .vyriškai—7ne- 
kreipia domės, neina į ginčus, 
ignoruoja “priešo atakas.” 
Ėet drg. Kazlauskas už tai 
leidžiasi perdaug į ginčus. 
Reikia suprasti, kad . dd. Ban- 
čienė ir Čeikienė, pralaimėju
sios L. D. S. A. kuopoj prieš 
dd. Kazlauskienę ir Januškie
nę, atėjo į A. L. D. L. D. kuo
pą atsilyginti dd. Kazlauskui i

Lucky Strike, puikiausi
suderinti
kad išdirbi tokį kvapsnį 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

© 1928, The.American Tobacco Co., Mani’.fceturer*

Tam tikra, aprubežįuota cukraus pro 
porcija maiste yra patartina, bet žino 
vai griežčiausiai pabrėžia, jog perdidelk 
daugis riebinančių saldumynų yra kenk 
sminga ir kad Amerikps žmonės per
daug valgo tokių sa’ 
vardan apsirubežiavim'o 
—“IMKITE LUCKY htflOVaO—«»JM KKIBM 
DWMYNO”.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 "Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases,,
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ • 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip jsteigta New York City

Nesmagios Naujienos

Jau per pastaruosius kelis 
valetus So. Bostone veikimas 

nėjo taip f gerai, kaip turėjo 
eiti, bet vis dar šiek tiek kru
nėjome, vis dar buvo draugiš
kumo ir neretai, padirbėję ge
riau, turėdavome neblogų pa
sekmių. Bet visada-, susidur
davome su ta bėda, kad reikia 
dirbti, reikia apsiimti į komi
siją, reikia rengti ką. Kada 
prisieina rinkti komisiją, tai 
taip ir matosi, kad draugai ir 
draugės perdaug aptingę. Bet 
nežiūrint viso to, šiaip taip va- 
rėmėsi pirmyn.

Prie tokio nenašaus veikimo 
dabar dąr pradeda prisidėti 
kitas nemalonumas—tai savi
tarpiniai ginčai. Savitarpiniai 
ginčai L. D. S." 13 kuopoj jau 

/fijo nuo senų metų ir, abelnai 
paėmus, jie naudos neatnešė, 
o blėdies daug. Dabar tie 
ginčai žymiai reiškiasi A. L. 
D. L. D. kuopoj ir jei nebus 
kas daroma jų susįjbdymui, 
jie gali tęstis ilgai ir pradėti 
daugiau plėstis.

Mūsų veikime tankiai išky
la ginčų. Tūluose atsitikimuo
se jie duoda ir naudos mūsų 
organizacijom, bet atneša ir 
žalos nemažai. O daugelyje 
mažesnių kolonijų yra pakrik- 
dę ir mūsų organizacijas. 
\ Dabar kyla klausimas, prie 

prives So. Bostono ginčai? 
Kad atsakyt į šį klausimą, rei
kia žiūrėti į ginčų pobūdį.; 
Žiūrint į So. Bostono ginčų po
būdį, drąsiai galima sakyti, 
kad ginčai prives prie blogo. 
So. Bostono kinčų pobūdis yra 
bevertis daiktas. Tie ginčai— 
tuščias burnos aušinimas. Aš 
Čia nenoriu rašyti, delko So. 
Bostone eina ginčai, nes visas 
svietas pradėtų kvatoti pasi
skaitęs ir man rodosi, kad tos j 
draugės ir draugai, kurie ve
da’ tuos ginčus, visuomenės 
>kyse jaustųsi labai pažemin- 

del sayp ginčų
bet draugiškumą ardanti gin
čai jokioj, naudos neduoda, 
bet dar pritarėjus atšaldo nuo 
mūsų organizacijų.. Jaunes
nius narius ir nares tiesioginiai 
išvaro iš mūsų kuopų. Jau 
man pačiam teko girdėti, kaip 
13 kuopos buvusios narės sa
kė: “Ko ten prigulėti, ar bo
bų. barnių klausytis?”

Nebūtų taip bloga, jei tuos 
ginčus vestų jauni veikėjai ir

fi’VTDAI Laike ,bedarbes pirties kaina nupiginta iki 
uAliiA* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c </” VvDiy

< M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su moderpiškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui priitlas su Šviežiu šulinių vandeniu
. . ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu

LAPUOTOS IŠS1PĖRJMUI VANTOS VELTUI

Spokane, Wash.— Penkta
dienį netoli nuo čia nukrito 
milžiniškas trijų męt-orų 
Ford išdirbystes pašažjeri- 
nis orlaivis. Keturi asme
nys žuyo; du sužeisti.

Tirnmintiečiui 
KoresiJondencijj 
tinka, nes perdaug 
pobūdžio ir jau 
pridėtų “būdvardžių

“'Generolas de JBraack, vienas iš Napoleono 
kavalerijos didžiausių vadų, sakydavo: 
‘Patys rūkykite ir išmokinkite savo kareivius 
rūkyti. Tatai suteiks susiraminimo jums ir 
jiems sunkiausiose valandose9. Šimtas metų 
po de ^raack'o, milionas Amerikonų, kovo
dami karo fronte F r uncijoj ir rūkydami 
Lucky Strike, atrado, jog tai tiesa; Suprasi- 
tama, aš sakau imt Lucky vietai saldumyno. 
Armijos žmogus, be to, turi išsilaikytomiklus 
ir perdaug nesvert”

Apkepinimas paKuosuoja Lucky Strike 
nuo nešvarumų; 20.679 daktarai tatai 
pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti 
cigaretai. Atletai, kurie turi pasilaikyt 
geroj vikrioj sveikatoj, liudija, jog 
Luckies nekenkia jų kvėpavimui sieigi 
abelnam sveikatos stoviui. Štai !kodei 
Luckies visuomet buvo mylimieji eiga- 
retai tų žmonių, kurie nori pasilaikyt 
augščiausiame kūno sveikatos ir mik
lumo laipsnyje ir supranta pavojus iš 
perdidelio svorio. Štai kode! žpionės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
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Luckies.”

Jž Plečkaičio “Pirmyn 
Platinimą Gavo Kalėjimą

ir Januškai
savo draugėm, Jr 'atėjo pusė
tinai įsikarščiavusios. Drg. 
Kazlauskas, ginčydamasis, ir 
dar tokiuose beverčiuose gin
čuose, daro blogiau, negu pil
tų aliejų ' ant ugnies. Drg. 
Kazlauskas tupėtų liautis/gin
čytis arba, kitaip sakant, er
zinti tap drauges ir versti kuo
pos susirinkimus į beverčius 
barnius. Jei ii| toliau tęsis to
kie barniai kėlių ypatų, tai 
galima tikėtis, kad 
D. L.. D. kuopos p 
traukinėti nariai.

Draugai ir 
boštoniš&iai dabar turėtų dau
giau pagalvoti apie sustiprini
mą savo veikimo. Pašalinę 
publika ręmia mūsų ptisę. Mū
sų parėūgimai būna skaitlin
gi) tik mūsų tarpe reikia 
draugiškumo i*r energijos, 0 
veikimą būtų' galima žymiai 
pagelti. 4 ' . <

—ir tęsis per dešimtį vakarų iki—

Gruodžio (December) 2-rai

SBazaras prasidės
LAPKRIČIO (NOV.> 23-čią

Rengia Lietuvių Tautiško 
Namo Bendrovė

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja
• po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
i (Mikelius nuo šalčio)

Jokią šalčių nebijo. Už 75 centus ui baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! 1

URBO LAX TABS
t (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolft prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietCji- 
mą,—kuris imoRui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatižkų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F? URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephonei Greenpoint 1411

ANTRA AFTIEKA;
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.

Tel.: Juniper $796
Biųsdami pinigus su savo,adresu, nžrašykitei

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, 1 Brooklyn, N. Y.
______________ __________ ORDER BLANKi_________________________

“RAUDONAS ARTOJAS’
Minske nu* pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
"R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, • nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyyenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
lisirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitia.

Antrašas:
U.S.S;R., MINSK į
Sovetską ja, CKKPB. (b)

Kurler* neparanVa- užeiprėhnmeruoti 
tiekiai, i6 Ėuaijoi, tie galite uiaiprenu- 
merpott'per - “Laljivo” 1».
street, Brooklyn, N 
peraiuntiMaa veltai.
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Trys gariniai kambariai dėlei išsipūrinjo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29$1 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
z TIES BROAbWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y. 
' > Telefonas: Pulaski 1090



VIETOS ŽINIOS
KITU

280-83

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PARDAVIMAI
SPORTAS

J. LEVANDAUSKASkumš
graborIus

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

ŠEIMYNĄ

MALONAUS PASIMATYMO

MUŠA MOKINIUS

J. IR O. VAIGINIS

Krikščionybė ir Darbininkai

fcaipo

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DŽIOVININKĖMIS 
VIŠTOMIS ŠERIAMI 
KOSTUMERIAI 
VALGYKLOSE

NEGIRDĖTAS MEDICINOJE 
STEBŪKtAS

PERSISKYRUSI IR SU 
APSIVEDUSI MOTERIS 
APALPO TEISME DEL 
PIRMOJO VYRO

ŠARKIS KUMŠČIUOSIS 
NEW YORKE TRIMIS 
ATVEJAIS

A. D. P. LIETUVIŲ
FRAKCIJOS II DISTRIKTO 
KONFERENCIJA

šeriama
džiovi-

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

KIEK LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
YRA 54 LOKALE

vienam
kad sukriušino

Jis traukiamas

Aviečių uogų 
;Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonu 
Čepronėlių 
Čobrių 
ČyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devimnečių dumropių 
Dzingelių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių
Salmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių
Traukžollų
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

PAJIEŠKAU dėdės'F. 
tetos A. Bozalikienė 

Grodno 
Senai Amerikoj 
velia 
džiu 
neškite 
liedžįūte), 50 Sawtell Ave 
Mass.

pirmo laipsnio

puse me- 
konferen- 

komunistu

UTARNINKE RISIS ’ 
BROOKLYNE GANSONAS 
IR POŽĖLA

Rytoj, antradienį, lapkričio 
(November) 27 d., risis lietu-

Hoffmanas buvo 
į Sing Sing kalė-

piano-armoni- 
Taipgi parduodu geriausio 

Galima rasti 
šskyru.s pėtnyčią 

-A. Šobolšky, Accordion 
97 Ave. A, kampas 6th

JUDŽIAI “DEŠIMT DIENŲ 
KĄ SUPURTĖ PASAULI”

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja nemirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Harry H of f m anas

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai niatimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Pavalgius čia malonu būti, pasišne-; 
kučiuoti su kitais, arba ramiai 
skaityti

smagų balnį 
B. Poteliūno 
. Grieš J.

Pradžia 7 vai. 
visus atsilanky-

PERMANĘNT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

įuž $5.00
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

Kaliedos ir 
paeina iš 

vedybos, Švendubrės kaimo, 
girdėjau, kad gy- 

Pennsylvania valstijoj. Mel- 
itsišaukti arba kas žinote pra- 

Marijona Svirskienė (Ka- 
Montello, 

281-82

IRMALIORIUS 7
Nufotografuoja 

ft ir numaliavoja 
|| visokius paveik- 
|| sius įvairiomis 
II spalvomis. At- 
» naujina senus ii 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais. ‘ 

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

vis Jack Gansonas su lenku 
Vladu’ Zbyška, pasauliniai 
garsiu ristiku; jiem yra skirta 
imtis 30 minučių.

Kitas lietuvis, Karolis Požė
la, glebiuosis su Jack Rogersu, 
matomai, iki pergales, kadan
gi šių ristynių programoj, nerti 
paduota laiko aprubežiavimo.

“Perkūniškasai” rusas Kola 
Kwariani imsis su Frank Mil
ton u.

smuikos 
Taipgi ir 

Labai pa- 
npksllams vaikams 
Daug geresnės, ne-

Brooklyn, N. Y

DUODU lekcijas ant 
' kos.

išdirbimo armonikas 
namie bile dienų 
ir subatą 
Instructor, 
St., New York

Tel., Stagg 91^5

Dr. A. PETRIKĄ', 
LIETUVIS DENTISTAS ’

X-Spinduliu Diagnpža i 
(Priešais “Bridge Plaza” ? 

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. ( 

VALANDOS: '; ’f f? 
10-12 prieš piet; 2-8 po pi4t. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-i 
madieniais tik sulyg sutarties.

bokso sportą, nežiūrint, kad 
De-, pastarasis pirmiau viešai pa

reiškė, kad ant visada pasi
traukęs iš kumščiakovos.

asi-
Sykį atsilankę, persitikrin- 

Pabandykit!

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Ęaltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Yr

valstijos 
inspek- 

vištieną, 
negu jinai pardavinėja- 
Bet vertelgos moka apsi- 
su tuo įstatymu. Mc- 
užrodė vieną didelę val- 
inspektoriams, kurie su- 
kad aštuntas nuošimtis 
nupirktų delei kostume- 

buvo džiovininkės.

Dąrbiniitkai” turi Jbūt plati
Įima, reikia<eiti į klerikalų, ^tautininkų ir menševikų 
parengimus ir jų parduoti. Tegu žmones susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kpvoje. i

Užsakymus tuojaus duokite šiuo antrašu: “Dar
bininkių gaisas,” 419 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ąvenue) 

Brooklyn, N. Y.

Medicina dabar daro ste
buklus. Kas iki šiol rodėsi 
negalimu, tai dabar medicinoj 
paprastas dalykas ir juomi 
niekas nesistebi. Bet kad nu
mirėliai kalbėtų ir tarpe gyvų
jų būtų, tai dar to niekas ne
girdėjo. Bet dabar jau ir 
apie tai galės išgirsti, tik tu
rės nepatingėti ateiti 2 d. 
gruodžio, 4:30 vai. po pietų, 
į Our Civic Club svetainę, Lib
erty Avė., tarpe 113 ir 114 
gatvių, Richmond Hill. Ten 
bus sulošta komedija “Gyvie
ji Nąbašninkai” ir visi maty
site, kaip daktaro Kvailevi- 
čiaus išrasto jaunystės eleksy
ro išgėrę • žmonės numiršta ir 
paskui gyvųjų tarpe rftdddsi. 
O kas tokiais dalykais nežin- 
geidauja? Todėl ateikite visi 
ir scenoj ta viską matysite. 
A. L. D. L. D. 185^ir L. D. S. 
A. 111 kuopos surengė juo
kingiausią komediją “Gyvieji 
Nabašninkai,” tik nepraleiski
te progos, ateikite pamatyti. 
Nei vienas atėjęs nesigraudins, 
bet džiaugsis. Narys.

mokiniui taip 
nosies 

teis-

MAJORAS NEIMS Už 
PAKARPOS POLICIJAI

Majoras Walkeris pareiškė, 
kad jis neims už kalnięriaus 
policijos kpmisionieriui War- 
renui ir kitiems viršininkams, 
jeigu jie ir nesuras kaltininkų 
nužudymo tnilionieriaus gem- 
blerio Rothstein o. : Kiek pir
maus jis kaip’ ir grąsino tatai

Susirinkimas įvyks sekantį 
pirmadienį, lapkričio 26 d., 
“Laisvės” name, 8 vai. vakare. 
Visi Partijos nariai, kūne pri
klausote prie to branduolio, 
būtinai dalyvaukite tame susi
rinkime. Darbų atlieku

Kreipkitės

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
Antro Distrikto konferencija 
įvyks 9 d. gruodžio (Decem
ber), 9:30 vai. ryte, “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, N. Y. Delegatai 
vienas nu<5 frakcijos ir po vie- 

dešimties

PRIGIRDĖ KŪDIKI BE 
JOKIOS PRIEŽASTIES

Frederick Bassler, karpen- 
terio (dailydės) sūnus, 16 me
tų berniukas, areštuotas pri
sipažino, kad jis nusivedė vie- 
ną^ ^aimyno vaikutį, keturių 
metų amžiaus; įstūmė jį į prū
dą ir tol laukė ant kranto, kol 
persitikrino, kad vaikutis jau 
prigėrė. Kodėl jis taip pada
rė, nepaduoda jokios priežas
ties. Sakoma, kad x jis* esąs 
silpnaprotis; bet būsiąs teisia
mas, j \ 
žmogžųdis,

Maisto specialistas-žinovas 
i Alfred McCann surinko daug 
faktų, kad valgyklose 
kostumeriams ligota, 
ninkių vištų mėsa.

Yra New York o 
įstatymai, sulig kurių 
toriai turi peržiūrėt 
pirm 
m a. 
lenkt 
Cann 
gyklą 
rado, 
vištų,

WILKES-BARRE^
Aido Choras rengia 

seredoj, 26 lapkričio, 
svetainėj, 53 Bank 
Andriušio orkestrą, 
vakare. Kviečiame 
ti.—Aido Choras. •

Franklin Square, Long Is
lande, valdžios advokatas Ed
wards atmetė skundą tėvų 
Philipo Smithuko ir Daratos 
Stringhamaitės prieš pradinės 
mokyklos mokytoją Margare
ts Įlięe. Jie bandė patrauki 
mokytoją teisman už tai, kad 
jinai gumine “paipa” apmušė 
tuodu mokiniu, už nepaklus
numą. Beveik visi miestelio 
valdybos nariai pripažino, būk 
mokytoja gerai pasielgė.

West New Yorke, N. J., 
high schoolės mokytojas T. S. 
Roop 
drožė 
kaulą 
man.

sius, pasekmingesnius 
darius.

PATS PADEGĖ NAMUS 
IR PATS IŠGELBĖJO 
SAVQ

Adam Lewandoskis pats pa 
degė namus, Lyndhurste, N 
J., o paskui pasirodė “didvy
riu,” išgelbėdamas savo mote
rį ir vaikus nuo sutirpimo liep
snose,—sako policija, kuri da
bar jį areštavo.

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybe ir DdVbininkai”. Ja išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų. Į

. . Reikia', kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir inforpiacijų žiupsnis. / '

Klerikalų spauda'ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glebiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytoj as gaus atsakymų į tai, kaip kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos įi\tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimelyj laike 
agitacijos menesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga-

Sekr. J. Siurba

3 pati teismo rū- 
iš baimės, kad 

nebūtu mirčia nu-

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Lietuvis sunkiasvoris 
tininkas J. Šarkis pasirašė su 
promoter] u Tex Rick ardu 
naują sutartį, sulig kuria su
tinka tris kartus kumščiuotis 
Madison Square Gardene, New 
Yorke. Kumštynės įvyks sau
sio, vasario ir kovo mėnesiais. 
Oponentus Šarkiui parinks 
pats promoteris. Jeigu Šarkis 
karžygiškai juos nugalės, tai 
gal jam dar paskui kada teks 
pliektis su Dempsey’u. Tex 
Rickard vis dar tikisi, kad' pa

vietai paėmė visą galią į ęa- 
. vo rankas. ' \

Judžiai duoda pilną atvaizr 
dą revoliucijos plėtimosi, ban
gavimo ; Lenino pasitikimas, 
kuomet jisai sugrįžo iš užsie
nio, iš Šveicarijos; liep. 3 die- 

. nos demonstracija Petrograde 
(Leningrade), kur darbininkai 
ir kareiviai buvo surengę mil
žinišką demonstraciją, reika
laudami, kad Kerenskio val
džia pasitrauktų ir kad visą 
galįą paimtų Sovietai.

Bet po šiai demonstracijai 
žiūrėtojas mato, kaip buržua
zija džiaugiasi, kad darbinin
kai buvo žudomi ir kalinami, 
kaip buržuazija tyčiojasi iš 
revoliucinių darbininkų; kaip i 

; Kerenskis pasipūtęs vaikščioja 
ir vainikuojasi, diktatorium. 
Toliau, nušviečiama Bolševikų 
Partij’os Centro Komiteto, po
sėdis, kur nustatoma sukilimo 
diena; kaip revoliucijos išva
karėse renkasi Antrasis Sovie
tų Suvažiavimas ir kaip bol
ševikai apsupa žieminį caro 
palocių, "kur posėdžiauja ke- 
renskinė laikinoji Valdžia, o 
Kerenskis bėga į Gatčiną.

Tai judžiai, kur dalyvauja 
desėtkai tūkstančių kariškių, 
darbininkų, jūreivių ir valstie
čių. šarvuotlaiviai, sunkioji 
artilerija ir žymieji revoliuci
jos vadai. Pavėikslas tikriau^ 
šiai atvaizduoja tą ūpą ir su
manų revoliucionierių ir pla
čiųjų masių pasiryžimą. Taip 
ir jauti, kad tie sukilę darbi
ninkai1 ir kareiviai pralaužtų 
storiausias kieto plieno sienas.

Tai judžiai,- kurie daug ko 
pamokina ir išaiškina apie tą 
didžiąją , širdį Sovietinės Są
jungos bei jos užsimezgamąjį 
plakimą masiniame pasaulio 
darbininkų kūne.

įžangos tik. šiokiomis dieno
mis 50 centų, dienos laiku, o 
šventadieniais ir vakarais $1.

Balanda.

BEAUTfY PARLOR 
persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lotimer St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., Salia aptiekos.

PA J IEŠKAU apsivedimui draugės, 
r,e senesnės 35 metų. Aš esu pa

siturintis vaikinas, turiu gerą1 darbą. 
Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti savo 
paveikslą.—P. P. Z., 2295 Trombly 
Ave., Detroit, Mich, 282-83

MIRĖ DIDŽMILIONIERIUS 
THOMAS RYAN

Numirė milionierius Thomas 
F. Ryan, 77 metų amžiaus, 
palikdamas šimtus milionų do
lerių turto. Savo biznio kar
jerą jis pradėjo, kaip valgo
mų daiktų krautuvių tarnauto
jas Baltimorėje. Jis paskui, 
pereidamas įvairius pasiseki
mo laipsnius, liko savininku 
įvairių kasyklų, tabako biznių, 
bankų, stambiu šėrininku New 
Yorko požeminių gelžkelių ir 
eleveiterių; buvo atkaklus 
priešas unijos tarp “subvių” 
ir eleveiterių tarnautojų.

šiemetiniuose prezidento 
Bet vis tiek J rinkimuose jis davė $60,000 

skyriaus nariai kampanijai (demokratų kandi- 
prezidentus. 

(imant i Skaitėsi vienu iš galingiausių 
Tammany Hall tikrųjų vadų- 
kapitalistų. Buvo katalikas; 
jo pinigais daugiausia ir buvo 
pastatyta bažnyčia St. Jean 
Baptiste’o (Šv. Jono Krikšty
tojo)* New Yorke, kuriai jis 
paaukojo milioną dolerių.

Jau bus apie mėnuo laiko 
kaip Little Carnegie Play
house, W. 57th St., New Yor-^yks Dempsey įtraukt atgal į 
l<e, rodoma judžiai, atgaben
ti iš Sovietų - Sąjungos 
šimt Dienų, Ką Supurtė Pa
saulį/ Paveikslai Atvaizduo
ja bolševistinę revoliuciją 
1917 m. Veikalas apima lai
kotarpį nuo laikinosios, ke- 
renskinės, valdžios susidary
mo, po caro nuvertimo iki 7 
d. lapkričio sukilimo, kur So-

trečiu 
kartu pastatytas teisman už 
primetamą jam nužudymą 
gražuolės M. C. Bauerienės, 
yra visai ramus, lyg nei kiek 
nepaisytų, kad jam gręsią^ 
mirtis elektros kedėje. Bef 
buvusioji j< 
me apalpo 
Hoffmanas 
baustas.

Kuomet 
patalpintas 
jimą, kaipo laukiantis teismo 
Įtariamas žmogžųdis, tuo lai
ku Hoffmanienė gavo divorsą 
(teismiškai su juom persisky
rė), ir apsivedė su tulu Kanki
nu. Bet dabar pasirodo, kad 
jinai vis tiek labiau myli savo 
buvusį pirmąjį vyrą.

Hoffmanas kaltinamas, kad 
Staten Islando miške nužudęs 
jauną Bauerienę' todėl, kad 
jis užsimanė su jąja “sugrie- 
šyti,” o ji nepasidavė.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park p Lexington Avenues 
. , NEW YORK CITY
Valandas: 10 iki 12 A.' M.; 6 iki 
8 P M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

padaryti, bet dabar atsileido. 
Demokratiškoji miesto valdžia 
pro pirštus žiūri į augštesniuo- 

pikta-

šiemet netikėtai man pa
kliuvo į rankas galutinai ap- 
skaitliuota skaitlinė, kiek ran
dasi 54 skyriuje Amalgameitų 
Unijos narių.. Vyrų randasi 
789, o moterų darbininkių 

įdirba 336. Vadinas, iš viso 
lyra mūsų lokale narių,-dirban- 
įčių 31 dirbtuvėje, 1,125.

Toks narių skaičius, mokė
dami į metus po 26 dolerius 
duoklių, tai sumoka $29,150. 
Pridėkim dar po dešimtį dole
rių asesmentų, kurie, be ne- 
dėlinių duoklių, sudaro jau 
sumą $11,250. Sudėjus duok
les su asesmentais, tai pasida
ro suma $40,400. Graži krū
va pinigų!

Tiesa, į abelną skaitlinę na
rių įeina 83 bariai, paliuošuo- 
ti nuo mokesčių. Paskui kiti, 
laikinai apleisdami drabužių 
industriją, tampa paliuosuoti 
nuo mokesčių 
jei tik mūsų 
dirbtų gerai, tai jie per metus: dato Smitho 
sumoka virš $35,000 
bendrai su asesmenfais).

Kiek nuo tokios sumoę lieka 
New Yorko Joint Boardui pel
no? Delegatui į metus moka
ma $2,860, o sekretoriui $2,- 
080; kartu $4,940. Unijos 
ofįso palaikymą per metus 
skaitysime $2,000; tai viso iš
laidu tam būtų $6,940 per me
tus N. Y. Joint Boardui./ Da
bar, išimant tik nuo savaitnių 
duoklių tuos arti septynis tūk
stančius, tai dar lieka Joint 
Boardui $22,210. Dar iš šios 
sumos Joint Boardas turi at
mokėti Generaliam Unijos ofi
sui, rodos, 17 centų nuo 50 
centų. Tai vis daF liks apie 
15,000 dolerių grynų pinigų 
New Yorko Joint Boardui.

Kiti lokalai dar daugiau su
moka, nes kelis kartus nariais 
skaitlingesni. Bet New Yo.r- 
ko Joint Boardas jokios orga- 
nizatyvės kovos pastaraisiais 
metais beveik nevedė ir ver
kia, būk tuščias iždas. Maty
ti, yra kokia netvarka finan
suose.

Kiek tenka (patirti iš arti 
stovinčių žmonių prie New 
Yorko Joint Boardo vairo, tai 
iie trūkumą < aiškina šitaip: 
“Jeigu nariai laiks nuo laiko 
gerai pasimokėtų duokles, tai 
nereikėtų nei asesmentų detij 
nei dejuoti su finansais.” Bet, 
dabar, girdi, nariai veik di-j 
džiumoj vis pusmetį ar metus 
atsilikę. Tatai, esą, suda
ro tas skolas ir tuos trūkumus.

Kiek tamę gali būti teisy
bės, tai neimsiu spręsti, bet 
kad pinigai yra kur be reika
lo mėtomi, tai tik galima ma
tyti vien už pavyzdį paėmus 
lietuvių lokalą ir jo finansinę 
dalį, kiek sumoka per apskri
tus metus. Todėl gerai galė
tų Joint Boardas stovėti, tuom 
mastu matuojant ir kitų loka- 
kalų mokesčius.

Rumbinis.

na nuo kiekvienos 
narių.

Jau daugiau, kaip 
tų, kaip neturėjom 
ei jos. Lietuvių 
frakcijose besimato reikiamo 
gyvumo., z Partijinėse, prieš- 
faši^tinęse ir broliškose savi- 
šelpos organiz'acijose darbas 
reikalinga sužiūrėti ir suri
kiuoti.

Daugai komunistai, kaip 
tik pamatysite šį paskelbimą, 
tuoj šaukite frakcijų susirinki
mus ir rinkite delegatus į ben
drosios Am. Darb. (Kom.) 
Partijos Lietuvių Frakcijos 
Antro Distrikto konferencija. 
A.D.(K.)P. L.F. II Distrikto

Komitetas.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Pranešimas 
. Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop

PARSIDUODA pigiai 
(skripkos) didumo 3-4. 

pilno saizo puiki smuiką, 
rankios pradž' 
ar mergaitėms 
gu naujos, nes išgrajintos per daug 
meti].—A. Dudonis, 1597 E. 91st St., 
Brooklyn (Canarsie), N. Y. 281-82

PAJlEšiajnfflT“

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, k°kią didelę vertę Lietuvoje turi 

.visokios mūsų vięntaučjų vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. . Mūšų ?Žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir nogėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriau^ai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvišku žolių, šaknų ir kitokių Žinomų gydančių Vaistų, tarpe kurirj ir 
Žemiau padūktus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknį 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokiųGarstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 

gydančią žolę ayba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas _

229 R*»dfnrd Avenue.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, Greenpoint 2017, M6O-1H4

Ristynės įvyksta New Ridge
wood Grove svetainėje, vienas 
blokas nuo Wyckoff ir Myrtle 
Avės., Brooklyne.

Įžangos kaina: . 75c, $1,
$1.50 ir $2. s

Telephone, Greenpoint 23Ž0

J. GARŠVA

-JUNIPER 7646

RALPH KRŪCH 7
FOTOGRAFAS
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